
KEZDÔ 

SZÁMÍTÓGÉPES 

OKTATÁS
Internet alapfokú ismeretekkel,

mindenkinek korhatár nélkül,

a Táborhegyi Népházban.

Jelentkezés:

Billein Zsuzsanna: 30-485 0397

Szeretettel meghívjuk

a hegyen élô bortermelôket 

és borászkodókat

a Táborhegyi borversenyre, az

„Óhegy borásza 2008”
cím elnyeréséért. 

A versenyre szánt borokból 

október 10-ig, péntek estig
kérjük a mintákat leadni, a 3. oldalon 

ismertetett módon.

A nyilvános borbírálat, 

az eredményhirdetés és a díjátadás

szeptember 11-én 17.00 órakor lesz 

a szüret után.

További információk:

Billein Zsuzsannától, tel: 430 1326 

vagy a 30-485 0397

Vasárnapi ebéd
a Táborhegyi Népházban

október 19-én, 13:30-kor

Bográcsban fôznek a

„Sütés-fôzés a szabadban”
kurzus szakácsai.

Menü:

halászlé mindenmódon

Jegyek csak elôvételben kaphatók 800 Ft-ért 

a Népházban, vagy az Erdôalja úti és 

Domoszló útjai ABC-ben, péntekig.

Programok
Fábry Zoltán kiállítása október 11. szo.
Táborhegyi Szüret október 11. szo.
Sütô-fôzô tanfolyam október 19. vas.
Vasárnapi ebéd október 19. vas.
Hulladékok gyûjtése november 8. szo.
Kápolna megáldása november 16. vas.
Egészségnap november 22. szo.

Kiállítás nyílik a Népházban

Fábry Zoltán
famûves munkáiból,

október 11-én, szombaton,

16.00 órakor.

A kiállítást megnyitja:

Gengelitzky László
famûves, és

M. Nagy József
szobrászmûvész.

A kiállítás megtekinthetô október 23-ig.

(1037 Bp., Toronya u. 33. tel.: 430 1326)

Mindenkit szeretettel vár 

az Egyesület Vezetôsége.

Elektromos és vegyi

hulladékok 
gyûjtése

az Önkormányzat szervezésében.

november 8-án,

szombaton 8-14 óráig.
Gyûjtôhelyek:

a 137-es busz Erdôalja úti végállomása,

a 37-es busz Jablonka úti végállomása

Elektromos hulladék minden olyan 

készülék, ami egykor árammal vagy 

akkumulátorral mûködött, de akkumulátort 

nem gyûjtünk. Csak azokat szállítják el, 

amelyeket az adott idôpontig 

a gyûjtôhelyre kihordanak.

Az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesületének hagyományôrzô, kulturális rendezvénye:

TÁBORHEGYI SZÜRET
október 11-én, szombaton.

(Találkozó 6,50 perckor.)

7.00 órakor
indulás a Népháztól autóbusszal, Etyeken szüretelés.

12.30 órakor
visszaérkezés, prés összeállítása, sajtolás, must kóstoló.

Munka közben tájékoztató a bor készítésérôl, mûveletek a musttól a borig.

(a beszélgetést vezeti Varga Béla)

13.30 órakor
Ebéd pincepörkölt – harmonikaszó.

15.00 órakor
Szt. Donát kápolna befejezés elôtti megtekintése, a belsô felújítását ismerteti: Kadár József

16.00 órakor
Fábri Zoltán kiállításának megnyitása.

17.00 órakor

Táborhegy Borverseny 2008
borverseny nyilvános borbírálata, közös kostolóval,

„Bor beszél belôlünk”

címmel. Eredményhirdetés és díjátadás várhatóan 19.00-kor.

A belépés ingyenes, az ebédjegyek a helyszínen válthatók 500 Ft-ért.

További információ kapható Billein Zsuzsannától a 30-485 0397 vagy 430 136 telefonokon

Mindenkit szeretettel vár az ÓHEGY Egyesület vezetôsége.

DIGITÁLIS 

KÉPFELDOLGOZÁS
tanfolyam mindenkinek, 

korhatár nélkül,

a Táborhegyi Népházban.

Alapfokú PC ismeretek elegendôek.

Jelentkezés:

Billein Zsuzsanna: 30-485 0397
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Gratulálok dr. Bókay Bátor „Mûvészek a 
Hegyvidéken” c. szép cikkéhez az Óhegy-Hírek 
legutóbbi számában, és egy kiegészítéssel sze-
retnék élni.

1978-tól szintén a hegyen élt és alkotott 
1998-ban bekövetkezett haláláig Gádor Emil 
festômûvész. A mûvész 1911-ben Pécsett szüle-
tett, Budapesten végezte el a Képzômûvészeti 
Fôiskolát Glatz Oszkár, Rudnay Gyula tanítvá-
nyaként. Pályakezdôként belesodródott a rek-
lámgrafi kába, amelyben szép sikereket ért el. 
Ezt a pályát megtörte a háború, utána Gádor 
Emil visszatért eredeti vágyára, a festészetre. 
Mint minden mûvész belekóstolt a különféle 
irányzatokba, de végül megmaradt termé-
szetelvû festônek.

Nagyon szerette a természetet, a göcsörtös 
öreg fákat, a békés alföldi tájakat, a szunnyadó 
öreg parasztházakat, a Dunakanyar szépségeit, 
derûsen és lírain jelenítette meg ezeket tájké-
pein. Sok örömét lelte a falusi élet tárgyairól 
alkotott csendéleteiben is. Szívesen festett 
életjeleneteket, pl. busójárást, temetést, 
fazekalást stb. Képeibôl életszeretet és optimiz-

mus árad. 
Alkotókedve ki-
fogyhatatlan volt, 
több száz képe van 
magyar és külföldi 
gyûjtôk tulajdoná-
ban, jó néhány 
különbözô múzeu-
mokban (Pécsi 
Janus Pannonius 
Múzeum, Magyar 

Nemzeti Galéria, Mûcsarnok, Budapesti 
Történeti Múzeum, stb.) Számos önálló kiállí-
tása volt Budapesten, vidéken és külföldön 
egyaránt.

Ugyanakkor a több mint száz róla, ill. kiállí-
tásairól szóló újságcikk közül az utolsóban 
Bajor Nagy Ernô ezt írta az akkor már igen idôs 
mesterrôl: „Szinte hihetetlen: kitüntetés soha 
életében nem méltányolta mûvészi tevékenysé-
gét. Talán már nem is vágyik rá. Él a város fölött. 
Nézi a feje fölött kószáló sárkányrepülôket. És 
parasztházak tisztaszobájára gondol.”

Dr. Gádor Ildikó orvos

Új  bemutatók:
Örkény Színház: A Mizantróp 03. péntek, 11. 

szo., 24. p., 31. p.
Centrál Színház (volt Vidámszínpad): A 

velencei kalmár 17. p., 19. vas., 26. vas.
Nemzeti Táncszínház: Szeget szeggel – Ro-

mán Sándor tánctársulata 26. p., 29. h., 30. k.
Vígszínház: A tündérlaki lányok: 1 sz., 10 p., 

12 vas., 27 h.
Érdemes elôjegyeztetni:
Mûvészetek Palotája: Budapesti Wagner na-

pok június 07.-22.
Jegyrendelés, mint mindig Cultur-Comfort 

Központi Jegyiroda 1061.Budapest, Paulay Ede 
u. 31. tel: 332-0000, fax: 322-2324, e-mail: cul-
tur_comfort@freestart.hu. Pászti Ildikó várja 
jelentkezésüket. Jelszó: Ó-HEGY

Jó szórakozást, zenei élményt kívánunk
Szolnoki Tibor és Zsadon Andrea

A buszokon, a piacon találkozhatunk vele. 
Van belôle kicsi, nagyobb. Egyszínû, meg 
kockás. Mondhatni igen népszerû, idôsek, sôt 
a fi atalok körében is. 

Van, aki még becézgeti is. „Piaci-mercédesz”, 
meg ilyesfélék. Bezzeg, amikor a piacon a lá-
bunkra húzza valaki, jujjujj, így, meg úgy. 
Tegyük csak nyugodtan a szívünkre a kezün-
ket, ki az, aki nem kezdi el azonnal sorolni a 
„nagy egyszeregyet”. Ha nem is fennszóval, de 
legbelül, bizony! Ne is tagadjuk. Nézzünk csak 
magunkba, és bocsássunk meg. Mi még senki-
nek sem kaszáltuk el a lábait? Most, a befôzések 
idején még gyakrabban láthatjuk. Míg eljutunk 
a buszig, a kocsiig, nagy elôny, hogy nem kell 
cipekedni. Lényegében csak a fel- és leszállás-
nál kell megemelni.

Tessék csak megfi gyelni közösségi, jószom-
szédi kapcsolatok ápolásában vitt fontos szere-
pét. Elônye még ez is. Szépen le lehet támaszta-
ni, ha vásárlás közben összefutunk valakivel. 
Hosszasan el lehet csevegni, és közben nem 
húzza karunkat a beszerzett javak tömege. Általa 
mosolyogni, sôt vidámkodni támadhat kedvünk. 
Számon tartjuk a jó ismerôst, de mi is ismert 
személyek vagyunk. Úgy ám! Mint mondják, ez 
pedig társadalmi identitásunk fontosságát 

erôsítheti. Ha kicsit tovább beszélgetünk, és az 
ismerôs már harmadszor halad el mellettünk, 
oda lehet szólni. „Fizetni tetszik, ha legközelebb 
találkozunk”! Jó, hogy megszólítjuk egymást, 
ezzel is kimutathatjuk jó szándékunkat a közvet-
len környezetünk felé. „Hogy van Jucika, mi 
újság Fricikém?” Oda, vissza jól mûködik.

Az a legjobb, ha másik bevásárló kocsis 
ismerôssel sikerül dumcsizni. Mosoly, derû 
szállja meg a lelkét, ha egy picit van miért 
megállni. Egy hangyányit lazíthat legalább. Ha 
ezzel a szatyorral beszerzünk, alaposabban 
szemlélhetjük a kínálatot a boltban. Nyugodtan 
koncentrálhatunk arra, mit és fôleg mennyiért 
szerezzünk be. Nem dermedünk meg semmitôl, 
hiszen nem húzza vállunkat a teher. Nagy kincs: 
nincs gond a transzfer körül. De jó!

Van, aki még viseltes állapotában is maga 
után húzza. Megszerette, kézhez szokott darab, 
jó fogás esik rajta. Mit tudom én. „Annyi min-
dent megéltünk már együtt, kezét csókolom – 
mondta valaki.

A lényeg a jó érzés, hogy általa le tudjuk 
küzdeni az akadályokat. Még idôsebb korunk-
ban is.

Kicsi dolog, de jólesik az embernek.
W. Grass

Mûvészek a hegyen

Gádor Emil

A kerekes bevásárló szatyor

Kedves Színház és Zenebarátok!

„Színház az egész 

világ”…és muzsika!

Pagels-Tóth Anna, végzôs grafi kus elsô ki-
állítása a látogatók jó részét meglepte. Sokféle 
rajztechnika és stílusbeli megnyilvánulás jel-
lemzi képeit, olykor a szép, olykor pont 
ellenkezôleg, mintha a groteszk, a csúnya ábrá-
zolása lenne cél, az arányok tudatos torzításával, 
a színek vad használatával. Ha nem láttam 
volna arcának szépségét, modorának fi nomsá-
gát, talán lelki fájdalmakra gondolnék, de errôl 
szó sincs. Kiválóan rajzol, remekül bánik a 
színekkel, a technika neki játékszer. Nem ragad 
bele a tanulmányaiba. Fittyet hány az elvárások-
nak. Nem szolgálja ki a mûkedvelôket édeskés 
vagy poénos képekkel. Ki akar törni a realista 
sematizmusból, határozottan keresi saját útját. S 
ha felszakad körülötte a családi burok, konfron-
tálódik a kellemes és a kellemetlen események-
kel, tetszô és nem tetszô érdekkörökkel, akkor 
a szerzett örömök és fájdalmak irányt adnak 
mûvészetének, akár megdöbbentve látogatóit.

Felcsuti László
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Harmadik alkalommal rendezzük meg a 
Táborhegyi Borversenyt. A hegyoldalunkon 
sok borász él. Néhányuknak szakmája vagy 
egyenesen bortermelô, néhányan meg hob-
byból házilag készítenek bort a pincéjükben. A 
versenyen ezért két kategóriában lehet indulni, 
„termelôi, professzionális borász”, és „házi 
borkészítô” kategóriában.

Az idei borverseny különlegessége a nyilvá-
nos borbírálat lesz, „Bor beszél belôlünk” cím-
mel. A zsûriben öten ülnek majd köztük hiva-
tásos borbírák, valamint un. társadalmi 
zsûrorok. A bírálat során mindegyikük elmond-
ja észrevételeit, véleményét a bormintáról, ja-
vaslatait a bor készítôjének.

A nyilvánosság módot ad arra, hogy kezdô és 
tapasztalt borászok megismerhessék a bírálat 
szempontjait, annak módszerét, és a bírálat 
közben személyesen is megkóstolhassák ve-
télytársaik borát. Természetesen az is részt ve-
het, aki nem hozott magával bort, de kacérkodik 
a bor készítésének elsajátításával.

Felkérjük a hegyen élô bortermelôket és 
hobby-borászokat, hogy vegyenek részt ezen a 
kellemesnek ígérkezô, tanulságos versenyen. 
Az eredményhirdetés még aznap megtörténik.

(az Elnökség)

- Ebben a tanévben nem csak kis elsôseink, 
de a tanítónéni is kezd itt az erdôalján.

Nagy várakozással jöttem. Tizenhat kis gye-
reknek vagyok a tanítónénije. Remek egy csa-
pat. Már a gólyatáborban összerázódtunk. Itt 
megszerettettük a gyerekekkel az iskolát. 
Kötetlenül három napig ismerkedtünk az épü-
lettel, az udvarral, a szokásokkal, így szeptem-
ber elsejei igazi iskolakezdés már nem okozott 
gondot a gyerekeknek.

- Én láttam egy fényképet, úgy veszik körbe 
a gyerekek, mint új iskolai anyukájukat. Nem 
hagyományos iskolai szituáció ez.

Nagyon fontosnak tartom, hogy ebben az 
életkorban nagyon sokat mozogjanak a gyere-
kek. A mese övezze körül minden cselekedetü-
ket. Éppen ezért egy varázsszônyeggel igyek-
szem ôket kicsalogatni és szinte minden tanítá-
si órán játékos mozgás tevékenységgel frissítjük 
fel magunkat, hogy aztán a késôbbi tanulás 
hatékony legyen.

- Azt mondják a szakemberek, hogy szinte 
minden itt elsô osztályban dôl el. Olvasó, ta-
nulni tudó ember válik-e valakibôl.

Én úgy vettem észre, hogy ez a kis osztály, akik 
az én szárnyaim alatt kezdtek nagyon értelmesek, 

igen korán megértik azokat a feladatokat, amik 
várnak rájuk. Már a pszichológusi és logopédusi 
vizsgálaton átestek a gyerekek s úgy látom, hogy 
nem lesz gond. Igaz nagy türelem, kitartás kell, 
de a szülôk is partnerek és azt hiszem, hogy jú-
niusra mindenki megtanul olvasni.

- A hegyi gyerekek talán virgoncabbak a 
szokásosnál.

Igen. Nagyon játékosak. A gólyatábor élmé-
nyei alapján kérdezgették: „Mikor megyünk 
már ki az udvarra, mikor megyünk a tornate-
rembe?” Szeretnek nyüzsizni. Nagyon sok 
mondanivalójuk van egymásnak. Amit még ta-
nulunk, hogy hogyan lehet ezt kordában tarta-
ni 45 percre, az óra idejére.

- Kis elsôseink most találkoztak elôször 
tanítónénijükkel, de Kati néni nem elôször 
foglalkozik kis elsôsökkel.

Valóban nem, van már ebben gyakorlatom, s 
nem lesz gond az írás, olvasás, számolás meg-
tanítása. Itt most minden feltétel adott, mert van 
szülôi segítség, rendelkezésre állnak a tárgyi 
feltételek és nagyon érdeklôdôk, lelkesek a kis 
elsôseink. Biztosan sikeres elsô évet fogunk 
zárni!

Lejegyezte: Babiczky László

Az ôrangyal pezsgôpor - Guardian Angel 
powder - különleges tulajdonságú étrend-
kiegészítô ital, segíti a salakanyagok kiürülését 
a szervezetbôl, ezáltal javítja a közérzetet, nö-
veli a teherbírást, élénkíti az anyagcserét. Ennek 
következtében felgyorsul a szervezetben az 
acetaldehid lebontása is. 

Az acetaldehid akkor keletkezik jelentôs 
mennyiségben, ha alkoholt fogyasztunk. 
Ôrangyal pezsgôpor fogyasztásakor az acetal-
dehid lebontása felgyorsul, és következménye-
ként legalább a felére rövidül az alkohol bontás 
ideje, elmarad a másnaposság.

Összetételében növényi kivonatok, minden-
napi táplálékainkban szereplô fûszerek, ásványi 
anyagok, vitaminok, élelmiszer-adalékok sze-
repelnek csak egy kicsit a megszokottól eltérô 
keverékben.

Narkotikumot, ajzószert, szintetikus anyagot 
nem tartalmaz.

Nem az alkohol kedvezô hatását tünteti el, 
csupán a kellemes érzést követô macskajaj ki-
alakulását gátolja. A bor, sör élvezhetô, a savak, 
vitaminok, nyomelemek felszívódnak, de a 
kedvezôtlen mellékhatás elmarad.

X

Táborhegyi 

borverseny
az „Óhegy Borásza 2008” cím 

elnyeréséért

Jelentkezés

a borversenyre
A versenyre szánt borból 3 palack mintát 

kell leadni legkésôbb a bírálat elôestéjéig, 
október 10. péntek estig a Népház szervezô-
titkáránál, Billein Zsuzsannánál (tel: 430 1326 
vagy a 30- 485 0397).

A címke nélküli palackot számmal kell 
ellátni, a „termelô borász”, vagy a „házi 
borkészítô” kategória megjelölésével. A pa-
lackok mellé ugyanazzal a számmal ellátott 
zárt borítékban kell feltüntetni a bor 
készítôjének nevét, a bor fajtáját, évjáratát és 
termôhelyét.

Egy pályázó többfajta bormintát is lead-
hat.

Az ôrangyal pezsgôpor

Nagy várakozással jöttem
Rabné Kandacs Katalin – 1. b

 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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Már a rómaiak is szôlôt mûveltek a budai 
hegyek lejtôin. Ôseink eltanulták tôlük, Árpád 
házi királyaink uralkodása alatt sok ember élt 
itt a borkészítésbôl. Szentendrétôl Tétényig 
szôlôskertek, pincék sorakoztak a Duna felett. 
Szôlôvel volt beültetve akkor még a Rózsadomb, 
a Kiscelli-párkánysík, sôt maga a budai Várhegy 
is. A legjobb fekvésû tôkesorok a Gellérthegy 
és a Sashegy lejtôin húzódtak.

A fehér és vörösborral teli hordókat hajók 
szállították az ország minden pontjára, sôt kül-
földre is. A betelepült rác kertészeknek köszön-
hetjük a legismertebb vöröset, a kadarkát. 
Leginkább a fekete kadarka terjedt el, ennek a 
fürtjét, levelét festette meg az oltár bal oldalára 
Gedeon Péter festô-restaurátor mûvész. Igen jó 
bort adhatott, mert még az 1880 körüli bécsi 
éttermek itallapján is egy árban szerepelt az 
elôkelô francia borokkal.

A törökök kiverése után német földmûveseket 
telepítettek környékünkre. Az 1736-41. évi 
promontori szôlôtulajdonosok névsorában 
szereplô 572 névbôl 309 német csengésû volt. 
A 192 szerb név mellett 50 magyar név szerepelt 
a felsorolásban. Három nemzetiség munkájá-

nak köszönhetôen újra fellendült a 
borászat.

A budai és pesti polgárok körében 
nagy divatja lett a pincézésnek, igen 
komoly pincekultusz alakult ki. Divatba 
jött a fehérbor, 1830 körül változtak a szokások. 
Ebben az idôben már fôleg fehér ború szôlôket 
ültettek a gazdák. Ilyen volt a rakszôlô, a 
mézesfehér, a hosszúcipkájú, a szlankamenka 
és a budai zöld. Ez utóbbi laza, nagy testû 

fürtjeit és ôszre színesedô leveleit lát-
hatjuk az oltár jobb oldalán. Egyébként 
magyar eredetû, a Kárpát-medencében 
alakult ki. Még mindig ismerôsen 
cseng a neve Etyeken, Badacsonyban. 

Kis területen, de még ma is termesztik. 
Bôtermô, bora hasonlít a kéknyelûre.

Az 1890-es fi loxéra (szôlô-gyökértetû) jár-
vánnyal kis híján a budai zöld is eltûnt a magyar 
kertekbôl. A történelem viharait kibírta a budai 
borvidék, de ennek az Amerikából érkezett 
rovarnak a támadását már nem. Szinte teljesen 
kipusztultak az ültetvények. 

Krúdy Gyula idézi szomorúan egyik írásában, 
hogy Kerkápolyi István mûegyetemi tanár 1908-
ban szüretelte az utolsó sashegyi vöröset. Azóta 
sem tudja senki, milyen is lehetett az a bor…

Szent Donát kápolnánkat is szôlôk közé, 
dûlôút szélére építették 1781-ben. Ma már la-
kóházak veszik körül, tujával, pázsittal és be-
épített öntözôrendszerrel. Szôlôt nemigen látni 
a kertekben. A kis freskók emlékeztessenek 
elôdeinkre, a sváb, szerb és magyar 
szôlészekre.

Zsigó György

Szôlôfürtök a kápolnában

- A gyerekek életében nagyon nagy változást 
jelent az új iskolai környezet.

Az óvoda után bizony ez nagy változás. Kicsit 
felfordul az Ô életük. De ez a szép osztályterem 
is bizonyítja, hogy egy vidám hangulatot vará-
zsoltunk köréjük, napközis társammal együtt. A 
gyerekek ezt meghálálták, mert fantasztikus, 
hogy milyen jól veszik az akadályokat. 
Olvastam egyszer egy jónevû iskola felvételi 
tájékoztató lapján hogy „A magas viselkedés-
kultúrájú, együttmûködô, érdeklôdô gyerekek 
jelentkezését várjuk.” Akkor azon gondolkoz-
tam, hogy vannak-e egyáltalán ilyenek, s most 
úgy érzem, itt ebben az elsô osztályban vannak! 
Ebben segített a gólyatábor is. Így az elsô taní-
tási napokon nem szorongtak annyira. Kibírták 
ezt a „hosszú” iskolai együttlétet. De minden 
megy simán, tudunk menni dzsúdózni, öröm-
mel öltöznek egy pillanat alatt, alig kell cipôt 
kötnöm, és az fantasztikus ahogy fölvették a 
fordulatszámot, és ahogy vágtázunk elôre!

- Sok minden dôl el itt az elsôben, hogy ki 
mennyire lesz értelmes, tájékozott, olvasott 
felnôtt…

Mi ezen dolgozunk, hogy érdeklôdô, sokat 
olvasó gyerekeket engedjünk ki kezeink közül, 
és évek óta a tapasztalatok azt mutatják, hogy 
ez sikerül is. Hogy egymásra találunk mi peda-
gógusok és a gyerekek és természetesen a 
szülôk, hisz végül is ôk választják a nekik tetszô 
iskolát, pedagógust. Nagyon baráti a hangulat, 
nagyon segítôkészek a szülôk, mindenben 
együttmûködnek, ott állnak teljes mellszéles-
séggel gyermekük mögött, ami a legfontosabb. 
Visszatérve az olvasásra való nevelésre. Olyan 
akcióban is részt veszünk, mint a „Jonatán 
könyvmoly”, mely egy-egy nem kötelezô re-
gény feldolgozását segíti. Nagynevû írók segít-

ségével választott könyveket elemezgetnek a 
gyerekek, megbeszélnek egy-egy fejezetet. 
Beszélgetünk róla, és így egyre több könyvet 
ismernek meg. És bizony vannak, akik a negye-
dik év végére fantasztikus könyvtárat tudnak 
felmutatni. Próbálunk nap mint nap megújulni, 
új dolgokat kitalálni. Az én fi lozófi ám az, hogy 
már most kinyitni a világot a gyerekeknek, 
megmutatni nagyon sok mindent a Nemzeti 
Galériás foglalkozásoktól a korcsolyáig. Az ál-
latok szeretetét nagyon fontosnak tartom. 
Komoly állatkerti foglalkozásokon veszünk 
részt. És amikor kicsit nagyobbak és befoga-
dóbbak – akkor jön az én nagy kedvencem – a 
Nemzeti Galéria, ahol festünk és fantasztikus 
festmények elôtt ülve hallgatunk elôadásokat.

- Még egy utolsó kérdés. A fi úk lányok aránya 
milyen?

Hat kislány és tizenegy fi ú. Ez minden évben 
így van. A nagy mozgásigényû fi úk szülei szí-
vesen választják a mi iskolánkat. Itt családias a 
légkör és jobban oda tudunk fi gyelni rájuk. De 
nagyon jó a fi úk és lányok kapcsolata.

- Ilyen az arány a másik osztályban is?
Igen. Nagyon fi gyeltünk rá, hogy a lányokat 

igazságosan osszuk szét.
- A hegyvidék gyerekei járnak ide az erdô 

aljára?
Nem. Jönnek Óbuda síkabb vidékeirôl is, 

mert szerencsére jó híre van iskolánknak!
Lejegyezte:

Babiczky László

Szerencsére jó híre van iskolánknak
Némedi Varga Andrea – 1. a

Köszönet azoknak, akik az elmúlt hónap-
ban adományt utaltak át számlánkra. A pad-
lóburkolat elkészül, de a befejezéshez még 
nem elegendô, ezért a kápolnánk sorsát fi -
gyelemmel kísérôk további anyagi támoga-
tást is szívesen fogadunk.

Pontos nevünk: Óbuda-Hegyvidékiek 
Egyesülete

Számlaszámunk: OTP Bank Rt. 11703006-
20032630

Kérjük az utaláson feladó nevét címét 
pontosan megjelölni, és a közlemény rovat-
ban a Donát kápolnát feltüntetni.
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Az Erdôalja út, Máramaros út, Remetehegyi út 
Folyondár utca az Óbuda – Hegyvidék átmenô 
forgalmát lebonyolító útja – rögzíti a FÖMTERV 
Rt.-vel 1999-ben készített közlekedési vizsgálat, és 
természetesen a vitathatatlan valóság is. A téma 
több lakóssági fórumon „a lakosság bevonásával” 
lett megvitatva, elôször 1999. május 13-án. A 
kérdéses új útszakasz, amely a Remetehegyi utat 
köti össze a buszvégállomással, a hálózat fej-
lôdésének szükségszerû eleme, megvalósítása az 
egész hegyi lakosság közös érdeke.

Meg kell azonban érteni az út mentén lakó 
telektulajdonosokat is, hisz egy forgalomnöve-
kedés a ház elôtt, mindenkit kedvezôtlenül 
érint. Olyan forgalomtechnikai megoldásra van 
tehát szükség, amely az érdekeket a legkeve-
sebb sérelem mellett egyesíti.

Ismerve a tágabb környezet lakosságának és 
az utca lakóinak igényeit, valamint az érintett 
utak mûszaki  állapotát, fejlesztésük lehetôsége-
it, az úttervezô kollégákkal konzultálva javasol-
juk a most épült útszakasz egyirányúsítását 

alulról felfele azzal, hogy a Máramaros út és a 
Remetehegyi út jelenlegi kétirányú forgalmi 
rendje változatlan maradjon. A helyi lakosság 
úgy tudja majd megközelíteni telkét, mint ed-
dig. A hegyoldal lakossága pedig magasabb 
minôségû közlekedéshez jut, hiszen legalább 
északi irányba igénybe tudja venni az új útsza-
kaszt, ezzel mindkét szûk úton minimumra 
csökkentve a szembeforgalom esélyét.

Felcsuti László
településtervezô

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia a tele-
pülés – esetünkben a kerület – közép és 
hosszútávú terve, amely nem csak ésszerû kö-
vetelmény, hanem kötelezô feltétele is a be-
nyújtandó Uniós pályázatoknak. „Integrált”, 
mert együtt vizsgálja a már ismert és idôközben 
megfogalmazódó célokat, az egyes szakágak 
fejlesztési lehetôségeivel, és „Stratégia”, mert a 
fejlôdése iránt elkötelezettek egymással 
kötelezôen együttmûködve dolgozzák ki el-
képzeléseiket, a települést használó lakosság-
gal, civil szervezetekkel. Az IVS nem egy jelszó, 
hanem egy metodika, ami szerint a kutatást és 
a tervezést el kell végezni, fejlesztési irányokat 
ki kell tûzni, és a megvalósítás eszközeit meg 
kell határozni. Ennek jegyében az Önkormány-

zat egyeztetésre hívta a kerület civil szerveze-
teit, minket is.

Az elôkészítô anyag 13 akcióterületre osztja 
a kerületet, a miénk az ún. „Óbuda Hegyvidéke, 
Hármashatár-hegy”. Az IVS ezen belül határoz-
za majd meg azokat a programokat, amelyekre 
2009-2013 között az EU-ban pályázni lehet. A 
mi területünk nem az elsôdlegesen preferált 
területek közé tartozik.

A feladattal megbízott ECORIS Magyarország 
Kft. SWOT módszerrel elemezte minden terület 
erôsségeit, gyengeségeit, lehetôségeit és veszé-
lyeit. A kirajzolódó stratégiai irányok között 
szerepel többek között az átjárható biztonságos 
közlekedés, a szolgáltatások elérhetôsége, tu-
risztika fejlesztése.

Aki a most induló munkában részt kíván 
venni, kérjük, jelentkezzen Felcsuti Lászlónál a 
30-230 6994 telefonszámon.           Szerkesztô

Áprilisban arról adtunk hírt, hogy a Fôvárosi 
Önkormányzat, aki a BKV járatok útvonalainak 
kezelôje, felújítja a hegyi buszok útvonalain a 
burkolatokat, és hogy a munkálatok még az 
idén befejezôdnek.

A kivitelezés az Erdôalja út – Máramaros út 
szakaszon szeptember 15-én meg is indult, de 
mint megtudtuk, a Farkastorki, Viharhegyi, va-
lamint a Jablonka utak burkolatainak felújítása 
jövôre csúszik, addig a Farkastorki út közmû-
munkái elkészülnek. Mint ismeretes a burkolat 
felújítás csupán útszegélytôl útszegélyig törté-
nik, a járdákat csak az építés miatt megrongá-
lódott szakaszokon hozzák rendbe.

Felcsuti László

1960-ra visszatekintve sok esztendô telt el, 
mire a jobb esetben csupán pormentesített ut-
cáinkat szép apránként felváltották az aszfalt-
borításúak. Igaz, kellô alapot nem építettek 
még alájuk, de ki gondolta volna (akkor 2-3 
naponként ha járt mifelénk autó), hogy egyszer 
soktonnás teherjármûvek fogják róni azokat. 
Most már komolyan veszik a forgalmat is, a 
terhelést is, lásd az Erdôalja út felújítását. 
Számos esetben – emlékszem – mekkora öröm, 
szinte büszkeség töltött el egy-egy új utca, vagy 
szakasz újjászületését követôen.

Ugyanilyen örömmel vártam a Máramaros úti 
buszvégállomás után nyíló kis utca építésének 

befejezését, de csak nem akartak a behajtást 
tiltó terelôtáblák elkerülni a tetejérôl. Teltek a 
hetek, semmi változás. Aztán azt olvasom a 
Tôzsdefórum.hu-n, hogy  … „A Máramaros út 
és a Remetehegyi út között a fejlesztés (Köz-
park) nyitányaként rekordidô, csaknem egy hét 
alatt épült utca építési engedélyét pedig eljárá-
si hiba miatt megtámadták.”

Tudjuk, egy közút megvalósítása hatalmas 
dolog, nem hogy a jelen gazdasági viszonyok 
között. Abban is biztosak lehetünk, hogy az 
engedélyezési eljárás stációit végigjárva - a 
közbeszerzés kiírása, ajánlatok elbírálása, 
szerzôdés a nyertes kivitelezôvel ecetera, ecetera 

– mind megtörtént, mire építésre kerülhetett a 
sor. Amikor meg elkészült, valakik lezárták.

Elhiszi bárki, hogy így fog maradni, vagy azt, 
hogy lobbizásuk ,,eredményeként” talán még 
vissza is bontják? Ugye nem. Akkor mire jó ez 
az egész? Hát arra feltétlenül, hogy marad a 
rettegés azon a párszáz méteren. Én, speciel 
amikor elhagyom a Máramaros úti végállomást, 
mindig fohászkodom, csak ússzam meg baj 
nélkül, amíg leérek a Perényi útig. Mert motor-
ral közlekedem, és állíthatom, életveszélyes! 
Októbert írunk, jön a síkos, nyálkás, késôn vi-
lágosodó - korán sötétedô idôszak. Talán elfo-
gadják a tisztelt lakótársak, hogy a többség 
nevében feltegyem a kérdést: kinek az érdeke 
egy jobb megoldás helyett a rosszabbat ránk 
erôltetni? És miért hagyjuk?

Rajnák László

Mindannyian örülnénk, ha a fejlesztések - 
úgy ahogyan az Önkormányzat hirdeti - a lakos-
ság bevonásával, a lakossági érdekeinek szem 
elôtt tartásával történnének. A Máramaros úti 
buszvégállomást a Remetehegyi úttal összekötô 
szakasz megépítése azonban ennek pont az 
ellenpéldája. Elôzetes egyeztetés nélkül, a he-
lyiek többéves tiltakozása ellenére és annak 
ellenére, hogy kiderült, hogy az út építési 
engedélyének jogerôre emelkedése során 
eljárási szabálysértés történt, az Önkormányzat 
4 hét alatt megépítette az utat. Ez nem felel meg 

az „együtt a lakossággal” szlogennek! Igenis 
elvárjuk, hogy a közvetlen lakókörnyezetünket 
érintô - sôt a jellegét alapvetôen megváltoztató 
- terveket, beruházásokat velünk elôre érdem-
ben egyeztessék, és ne diktátumként erôltessék 
ránk! Szeretnénk végre azt érezni, hogy az 
Önkormányzat értünk van és nem ellenünk.

Úgy gondoljuk, hogy a törvényeket a 
Hivatalnak is be kell tartania, nem csak a pol-
gároknak! A Polgármester úrnak köszönhetôen 
történt egy pozitív fordulat: az utat nem valakik 
zárták le, hanem az Önkormányzat, a mûszaki 

átadás és a használatbavételi eljárás befejezé-
séig. Talán így az ügy visszaterelôdik a törvé-
nyes keretek közé.

Gondoljuk az egész hegyoldalnak közös 
érdeke, hogy csendes, zöld, pihenô övezet 
maradjon, és ne egy átmenô forgalmat lebo-
nyolító területté váljon. Mindannyiunk közös 
érdeke, hogy lakókörnyezetünk jellegét bele-
egyezésünk és hozzájárulásunk nélkül ne vál-
toztathassák meg. EZ A KÖZÖS ÉRDEK!

Az érintettek nevében:
Berceli György és Tóth Tibor

Úttalan utakon
A jó helyett rosszabb?

„Együtt a lakossággal” avagy diktátum?

Egy forgalomtechnikai javaslat
Együtt a lakossággal és demokratikusan

Útfelújítás 

a busz vonalán
IVS
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A megtisztított dióbelet fôzzük erôsen sós 
vízben 10-15 percig. Hagyjuk a vízben 
kihûlni. Szárítsuk meg. Forgassuk olvasztott 
vajba. A felesleget csurgassuk le. Sütôlapra 
téve, felsô grillben szoktam készíteni, folyto-
nos forgatás közben. 

Lehet sütôben is pirítani, de ott is forgatni, 
fi gyelni kell. Meg lehet próbálni vastag falú 
serpenyôben, gázlángon. A lényeg, hogy 
minden darab szépen piruljon, anélkül, hogy 
megégne.

Társasági iszogatáshoz kiváló ropogtatni 
való. Tettem már hústöltelékbe is. A jó, zsíros 
pogácsába pedig csodás.

Pirchala István

Azt hiszem, az elmúlt 10 napban - akik dol-
goztak a kertben -, inkább november végén 
érezték magukat, mint szeptember közepén. 
Bízzunk abban, hogy idôjárásunk elôbb-utóbb 
visszaáll a rendes kerékvágásba, de foglalkoz-
zunk az októberrel.

A hónap egyik teendôje a „dióverés”. A régi, 
vagy a jól megôrzött kertekben sok helyen van 
diófa. Ellentétben a szájhagyománnyal, a dió-
verés nem egy alapos elverést jelent. Inkább 
egy alapos rázást, vagy a vastagabb ágak ütö-
getését. A verés ugyanis tönkreteheti a jövô év 
termôrügyeit, melyek már kialakultak.

Gyepeinket nyírjuk meg jó rövidre, és alapo-
san kaparjuk át drótseprûvel vagy fogas kés-
sel.

Fontos októberi munka, hogy az örökzölde-
ket - száraz hónap esetén - alaposan öntözzük 
be, hogy a téli párologtatáshoz megfelelô víz-
készlettel rendelkezzenek.

A hónap végén kell felszedni a fagyérzékeny 
gumós és hagymás növényeket. Ilyenek a 
kardvirág, a kanna, a dália stb.

A hegyen többfelé is van birs. Szokták illata 
miatt konyhában, szobában bútorok tetején 
tárolni. Ha ezt kamrában tesszük, nem szeren-
csés körtével vagy almával együtt, mert azok 
átvehetik a birs illatát.

Október a virágos cserjék (pl. rózsa) ültetési 
ideje is. Két egyszerû, de az eredés szempont-
jából sokat segítô fogást ajánlanék. Közvetlenül 
az ültetés elôtt a gyökereket úgy vágjuk vissza, 
hogy a metszéslap a föld felé mutasson. (Ne a 
gyökérre merôlegesen.) Mártsuk a gyökeret 
agyagos, sáros pépbe.

Nézzük át és gyomtalanítsuk az évelô ágyá-
sokat és a sziklakertet, mert enyhe ôsz esetén 
ezek a gyomok tovább nônek, némelyik még 
magot is hozhat.

Nincs „kerti dolgaink” madarak nélkül. Nagy 
sajnálattal hallom az idôjárás okozta nagy-
mértékû fecske-pusztulást. Ezeknek a kedves 
visszajáró madaraknak nem csak a megjelené-
se, hanem a repülô rovarirtó tevékenysége is 
hiányozni fog tavasszal. Mi tegyük meg azt, 
amit lehet az itthon telelô madarainkért.

Az október még adhat szép ôszi idôt. Jó 
munkát kíván:

Ort János – kertész
30-294 8414

Igazándiból Ô kéne legyen a legelégedet-
tebb hónap. A Nyár egy évre kitombolta ma-
gát, az idén már nem rakoncátlankodik; az 
elôzô hónapok betakarították a termést; a bor 
érik a pincékben. Minden rendben tehát, mi 
dolga maradt az Októbernek! Az elsô igazi 
ôszi hónap, az Október azonban mégsem 
elégedett. A békés pihenés helyett inkább 
komoly dolgokon töri a fejét. Fejtörés közben 
pedig hol baljós párákat fúj az égre, mintha 
November, hol meg verôfényes napokat ját-
szik, mintha Augusztus lenne. S miközben 
kajánul kacag a becsapott, gyanútlan embere-
ken, sejtelmes suhogással lopakodik a keríté-
sek, falak mentén, a sárgásbarna avaron. A 
szélfútta száraz levélfolyam, az avar néha 
pördül egyet a tengelye körül, megáll s visz-
szanéz a begombolt gallérú Októberre. Úgy 
tûnik, nem érti, mire ez a nagy titkolózás, 
merre tartanak a gyanúsan suhanó léptek. Az 

álmos, hunyorgó Nap is, lefelé mentében, 
oda-oda pislant a sompolygó hónapra, valamit 
érez, de nem szól egy szót sem. Az Október 
egyszerre lelassítja a lépteit, majd megáll. 
Messzirôl látszik, valami nagyon fontos dolog-
ra készül. Aztán hirtelen széttárja a karját és 
teli torokból énekelni kezdi, a házak fölött a 
forradalom örökszép dalát, azt az örök dalt, 
ami az ember szabadságvágyáról szól. A szé-
pen zengô dalt mindenki hallja, hallgatja is 
néhány másodpercig, aztán lopva körülnézve 
sietôs léptekkel megy tovább a dolgára. Az 
Október végül egymagában énekli végig, amit 
elkezdett, aztán hosszú karjaival maga köré 
tekeri köpenyét és láthatatlanná válva útnak 
ered régi, ôszi társa a November felé. Arra 
gondol közben, hogy jövôre majd megpróbál-
ja szebben énekelni a Dalt, hátha akkor mások 
is fognak csatlakozni hozzá.

Szász Kálmán

A szüret hangulatához illôen két olyan 
növényrôl olvashatunk, amelyekbôl gyógyha-
tású gyümölcsbor is készíthetô. Mindkettôrôl 
olvashattunk már a 2007. októberi újságunkban 
és megismerhettük hasznos tulajdonságaikat 
is. Terméseik gyûjthetôk a kertünkben, ha 
„megtûrjük” ôket és a régi bánya feltöltött terü-
letén.

A szeder (Rubus 
sp.) nemcsak 
vadon nô, ha-
nem tüskétlen 
fajtáit kertünkbe 
is ültethetjük. Mint 
ismeretes, magas a vita-
mintartalma (B

1
, B

2
, C-vitamin), színanyagai 

miatt fontos antioxidáns és sok nyomelemet is 
tartalmaz. Csak teljesen éretten szedjük. 
Legjobb nyersen fogyasztani, de fagyasztóban 
télire is elrakható. A szederbor igazi gyógybor! 
Összezúzzuk az érett terméseket és üvegedény-
ben hígítás nélkül elôerjeszt-jük. Egy liter 
leszûrt léhez 180 gramm cukrot tegyünk. Az 
üveget ne töltsük tele, mert a keletkezô szén-
dioxid gáznak hely kell! Tegyünk kotyogót a 
kifúrt dugóba. Ha befejezôdött az erjedés, fejt-
sük le kisebb üvegekbe és jól zárjuk le. 

Mártás is készíthetô belôle, ami különösen 
fi nom sültekhez, vadpecsenyéhez.

A szitán áttört szederhez adjunk cukrot, ke-
vés mustárt, kevés vörösbor, ôrölt fahéjat és 
vagdalt mandulát. Jól keverjük össze.

Szederparfé: 50 dkg áttört szederhez kever-
jünk 25 dkg cukrot, fél citrom levét és 3 dl tej-
színt. Öntsük tálba és tegyük mélyhûtôbe. 
Finom, egészséges csemege.

Csipkebogyó – a Rosa nemzettség termése. 
Gyógyhatása különösen magas C–vitamin 
(nyersen 100 g gyümölcsben 400 mg C-vitamin 
és 100 μg B

1
 vitamin van) tartalmának 

köszönhetô. Felhasználható nyersen, szárítva, 
csak a termés húsa vagy a magjával együtt. 
(Ezek aszmag termések.)

Csipkebogyó bor készíthetô frissen szedett 
érett termésekbôl vagy szárítmányból. A friss 
gyümölcsbôl készítettet ajánlom, mert akkor a 
vitamintartalma nem csökken. A megtisztított 
bogyókat összezúzzuk és 1 kg gyümölcsre 4,7 
liter langyos vizet öntünk és 24 órán át pihen-
tetjük. Állás után a levet kipréseljük és szûrjük. 
Üvegedénybe tesszük úgy, hogy egy kilogramm 
gyümölcshöz 500 g cukrot és 5 g citromsavat 
teszünk. A kotyogót gondosan helyezzük  el, 
mert fontos, hogy a lé és a külvilág között 
szén-dioxid gáz legyen! Ez az ecetesedés elke-
rülése miatt fontos.

Az érett, tisztított bogyókból lekvár is 
készíthetô. Ez a hecsedli lekvár. Cukorral és 
kevés tartósítószerrel készíthetô.

Csipkebogyó leves: a friss érett bo-
gyókat óvatosan, kevés víz-
ben fôzzük, majd szitán 
áttörjük. Kevés liszttel 
besûrítjük, cukorral, cit-
rom vagy alma levével, 
csipetnyi sóval íze-
sítjük. 

Csipkebogyó 
keksz: A 
hecsedli 
lekvárt 
feleany-
nyi darált dióval és 
annyi porcukorral gyúrjuk össze, hogy nyújt-
ható legyen. A deszkára szórjunk porcukrot. 
Kinyújtva formákra szaggatjuk. Forgassuk re-
szelt citromhéjjal kevert  porcukorba és meleg 
helyen szárítsuk meg.

Jó étvágyat és jó egészséget kívánok.
Stollmayer Ákosné 

Kerti dolgaink

Pirított dióbél

Ismerjük fel és óvjuk 

természeti kincseinket

Október
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Ez a rész játékokról szól, arról, hogyan ala-
kítsunk át ételeket, amelyek nem kedvesek, 
igénytelenek.

Nézzük például a paprikás krumplit. 
Általában nem nagy gonddal készítik, össze-
csapják. Eredmény: egy sokszor szétfôtt, for-
mátlan, fojtós valami. Íze fáradt. Van, aki így 
szereti. De van, aki a rossz könyveket, rossz 
zenét és rossz fi lmet szereti. Talán tapsoljam 
meg?

A paprikás krumpli zsiradékból, hagymából, 
paprikából és burgonyából áll. Ezekbôl nem 
vehetünk el semmit. Hozzáadni szabad.

Egészen apró, 2-3 cm-es újkrumpliból készít-
sük. Vakarjuk meg és forró vajon pirítsuk meg, 
szép pirosra. Csepegtessük jól le. Nagyon apró-
ra vágott füstölt szalonnát süssünk ki. 
Dinszteljünk meg rajta szintén apróra vágott 
hagymát. Hintsünk rá ôrölt paprikát, kevés 
csípôset is. Sózzuk, és eresszük fel vízzel. 
Fôzzük, míg a hagyma teljesen szétfô. Szûrjük 
le. Ha sok a zsír, szedjünk le belôle. Tegyük 
bele a megsült krumplikat, és fôzzük puhulásig 
nagyon gyenge tûzön. A krumpliknak egészben 
kell maradniuk, levesszerû bô lében.

Még jobb, ha víz helyett jó húslevessel 
eresztjük fel. Ha nincs újkrumplink, megfelelô 
vájó segítségével golyókat készítsünk. 

Legrosszabb esetben – vágjunk nagyobb burgo-
nyákat egyforma kockákra. Tálaláskor hintsünk 
rá friss petrezselymet, és egész vékony karikák-
ra vágott, hegyes, csípôs csövespaprikát.

A tökfôzelék nem rossz étel, még a hagyomá-
nyos rántott/habart formában sem. Én mégis 
megalkottam a lisztnélkülit, mert az kihívás volt 
számomra. Az eredmény: csodás.

Egy kilónyi gyalult tököt kell vajon párolni 
rettenetes hosszan, míg egészen megbarnul. Ez 
krémszerû lesz. Csodás illatokat és ízeket ölt 
magára. Megégnie nem szabad.

Két fej vöröshagymát dinszteljünk, szintén 
vajban. Ennek megsárgulni sem szabad, mert 
akkor már erôs íze megzavarja a késôbbi 
összhangot. Két-három nyári almát is dinsztel-
jünk, további vajon. Ezek karamellizá-
lódhatnak, illôen. Ugyanezt tegyük két zöld-
paprikával is.

Mindezeket mixeljük el jó alaposan kevés 
kaporral és ôrölt korianderrel. Akkor dolgoz-
tunk jól, ha egy közepesen kemény, habszerû 
anyagot kaptunk.

Egy másik edényben fél kilogramm gyalult 
tököt fôzzünk meg, besûrített húslevesben.

Keverjük össze a mixelt anyaggal, és fôzzük 
még egy-két percig. Ne rontsuk el tejföllel.

Pirchala István

Az utóbbi néhány évben több 
jogi probléma merült fel a szabad-
ság munkáltató által történô kiadá-
sával kapcsolatosan. A problémát 

növeli az a helyzet, hogy sokan az 
általuk végzett munkát nem mun-
kajogi keretek között, munkavi-
szonyban végzik, hanem a dolgozó 

megbízásos szerzôdésben áll az-
zal, aki számára a munkát biztosít-
ja. Le kell szögezni, hogy a szabad-
ság munkajogi kategória, ennek 
következtében a Munka Törvény-
könyvében szabályozott szabad-
ság a munkaviszonyban álló dol-
gozókat illeti meg. Hogy a munka-
viszony keretében végzett munka 
után milyen szabadság jár?

Az ügyvéd válaszol:
A munkavállalót a rendes sza-

badság minden munkaviszony-
ban – így pl. a részmunkaidôs és 
a mellékfoglalkozású munkavi-
szonyban is – és minden munká-
ban töltött naptári évben megille-
ti. A Munka Törvénykönyve (Mt) 
szerint a rendes szabadság legki-
sebb mértéke a 4 hétnek megfe-
lelô 20 munkanap, ha a munka-
vállaló az egész naptári évben 
munkaviszonyban állt. Ez a mér-
ték az életkor függvényében fo-
lyamatosan emelkedik, így pl. a 
munkavállaló 45. életévétôl kez-
dôdôen a szabadság már 30 
munkanap.

Ha a dolgozó munkaviszonya a 
naptári évnek csupán egy részé-
ben állt fenn, neki az egész évre 
megállapított szabadság arányos 
része jár. Azt, hogy a munkavállaló 
mikor veheti igénybe az ôt 
megilletô szabadságot, a munka-
adó a dolgozó elôzetes meghallga-

tása után határozza meg, és azt a 
szabadság kezdete elôtt legalább 
egy hónappal köteles közölni a 
munkavállalóval. A munkáltató 
csak rendkívül indokolt esetben 
szakíthatja meg a már megkezdett 
szabadságot. Elôfordulhat, hogy a 
munkavállaló a szabadság idô alatt 
válik keresôképtelenné. Ilyen 
esetben ezek a napok nem szá-
molhatók el szabadságnapként, és 
késôbb azok újabb kiadását igé-
nyelheti a munkavállaló.

A dolgozót betegsége miatti 
keresôképtelensége idejére naptá-
ri évenként 15 munkanap beteg-
szabadság illeti meg. A rendes 
szabadságtól eltérôen a betegsza-
badság naptári évben igénybe 
nem vett része a következô évre 
nem vihetô át, tehát ha a munka-
vállaló adott évben nem volt 
keresôképtelen, betegszabadsága 
úgymond elveszett. A 15 nap be-
tegszabadság költségei a munka-
adót terhelik.

A munkavállalót meghatározott 
további esetekben fi zetés nélküli 
szabadság is megilleti. Így pl. 
igénybe veheti ezt a lehetôséget, 
ha otthonában közeli hozzátarto-
zóját ápolja, az ápolás idejére, 
legfeljebb azonban két évre.

Dr. Krzyzewsky Miklós - ügyvéd
30-942 6535, 

info@krzyzewsky.hu

A szôlômag olaj szervezetünk számára 
sokkal több és értékesebb bioaktív anyago-
kat tartalmaz más növényi olajokhoz viszo-
nyítva. A népi gyógyászatban és a szabadfor-
galmú gyógyszerek között is világszerte terjed 
a szôlômag kivonatok és különösen az olaj 
széleskörû alkalmazása.

A hidegen sajtolt olaj sajátos hagyományos 
préseléssel készül. A telítetlen zsírsavaknak, 
elsôsorban a linolsavnak (Ω6) köszönhetôen 
kis mennyiségû fogyasztása emeli a jó HDL 
koleszterin szintet, csökkenti az LDL kolesz-
terint, és segíti a depózsír lebontást. Az erôs 
antioxidáns hatásnak tulajdonítható, hogy a 
90% telítetlen zsírsav tartalom ellenére hosz-
szan eltartható avasodás nélkül.

A hidegen sajtolt szôlômag olaj kozmeti-
kumok, gyógy- és szépségápoló szerek 
alapanyaga, de illatosított fürdô-, szauna-, és 
masszázsolajok öregedés és narancsbôr gátló 
adaléka. Tapasztalatok alapján sokféle gyul-
ladást csökkentô, bôr és hajregeneráló hatá-
sú.

Forgalmazó:
Sárkány Péter és Csonka és Társa BT. 2097 

Pilisborosjenô, Széchenyi u. 5.
Tel: 06 26 33 6027, 06 30 343 2782

,,VITOIL”
Magyar hidegen sajtolt szôlômag olaj

Gyakorlatok

A munkavállalót megilletô szabadság
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Bôven akadtak furcsa emberek, érdekes 
emberek környékünkön. Viselt dolgaik köz-
szájon forogtak. Akkoriban televízióról még 
csak nem is álmodtak, rádiója is csak kevesek-
nek volt. Érthetô, hogy a közbeszéd a szom-
szédok viselt dolgairól szólt, a pletykálkodás 
jelentette a napi szórakozást. Érdekes fi gurák-
ban pedig nem volt hiány.

Nem is kellett messzire menni, közvetlen 
szomszédságunkban is volt jó pár ember, 
akinek viselt dolgain nevetve vagy csodálat-
tal lehetett csámcsogni. Itt volt mindjárt a 
velünk szomszédos két ház. A bal oldali 
szomszédságban lakott Sz. bácsi, a 
tôsgyökeres óbudai. Utcára nézô szoba-
konyhás lakásában rajta kívül soha nem járt 
senki. Sz. bácsi társadalmi és hétköznapi 
életét a lakás melletti nyári kunyhóban élte. 
Itt fôzött, itt fogadta az esetleges látogatóit, 
és itt aludt félkegyelmû húga, amíg élt. Sz. 
bácsi a ház lakóival nem barátkozott, még a 
vele átellenben lévô lakásban lakó 
sógornôjével sem volt beszélô viszonyban. 
Sok furcsasága közül számomra az volt a 
legérthetetlenebb, hogy a megfôzött, megfa-
gyott kocsonyát, amit nagyon szeretett, miért 
csak felmelegítve, levesként fogyasztotta? 
Vagy ha annyira szerette az erôs, ízes húsle-
vest, akkor miért fagyasztotta meg elôször 
kocsonyának?

Nem volt híres Sz. bácsi fi nom modoráról 
sem. Ha véletlenül látogatója akadt, akire nem 
igazán volt kíváncsi, így fordult hangos szóval 

a húgához: „Irma, kum slofn, die Leid voln 
zausgen.” (Irma, komm schlafen, die Leute 
wollen nach hause gehen.), azaz magyarul: 
Irma, menjünk aludni, a népek haza akarnak 
menni. Érdekes, akkoriban nem embereket 
mondtak, hanem „népeket”.

Ugyancsak abban a házban lakott egy pár, 
L. úr, a részeges, lecsúszott tanár és élettársa, 
a csúf, aszott Frida kisasszony. Szinte minden 
este berúgtak, a közös ivászat elôbb danolás-
ba, majd ordítozással tarkított veszekedésbe 
fulladt. Ennek okán szintén menetrendszerû 
pontossággal érkezett esténként hozzájuk a 
rendôrség.

Ha L. úr véletlenül elôbb aludt el részeg-
ségében, minthogy veszekedés tört ki közte 
és Frida kisasszony között, a környék akkor 
sem unatkozott. Ilyenkor a veszekedés zaja 
nem nyomta el a muzikális lelkû villamoska-
lauz zenei próbálkozásait. E derék ember 
már túl volt élete delén, amikor úgy döntött, 
hegedülni tanul. Csendes nyári vasárnapo-
kon, a lakások nyitott ajtaján, ablakán áradtak 
be a hangok, sajnos inkább fülsértô 
fûrészelésnek, mint szívet andalító dallamok-
nak hallottak.

Kevesebben ismerték, de nagyon érdekes 
ember volt T. Ágoston. Valahonnan Debrecen 
környékérôl érkezett családjával, feleségével, 
fi ával és lányával. Férj és feleség süketnémák 
voltak, a feleség úgy született, a férj gyerek-
kori balesetben vesztette el hallását és beszéd-
készségét. Gyerekeik beszéltek is, hallottak is, 

hála néhány szomszédnak, akik nagy szeretet-
tel foglalkoztak szüleik helyett az apróságok-
kal, tanítgatták ôket a beszédre.

Az apának volt tanult mestersége, a kárpi-
tos szakmát ûzte mesterfokon, de fogyaté-
kossága miatt nem lehetett önálló mûhelye. 
Az Óbudai Hajógyárban dolgozott hajókárpi-
tosként, szabad idejében otthon is vállalt 
munkát. Szépen keresett, családja semmiben 
nem szenvedett volna hiányt, ha nem lett 
volna két káros szenvedélye, az ital és a 
dohány. Mivel keresetének nagy része a 
torkán csúszott le, a család sokat nélkülözött. 
Felesége alkalmi munkát végzett, mosott, 
takarított, ehhez nem kellett sem beszélnie, 
sem hallania.

T. Ágoston egy idôben elvállalta a házmes-
teri teendôket abban a házban, ahol lakott. 
Mindezt annak fejében, hogy ingyen lakhat-
tak. A járdasöpréssel, ami fô feladata volt, nem 
is volt gondja. Egyetlen problémája akadt, mi 
lesz, ha valaki kapuzárás után akar az épület-
be bejutni? Hiszen nem hallja a csengôt! 
Emberünk ezt is megoldotta, zseniálisan. Ágya 
fölé egy kis papírgombócot szerelt, ami, ha 
valaki kívül megnyomta a csengôt, egy elmés 
kis szerkezet segítségével az arcára pottyantva 
felébresztette. Ezután már tudta, mi a dolga, 
ment kaput nyitni.

Hétköznapi emberek, hétköznapi életek. 
Hát, ilyen volt az élet úgy 70-100 évvel 
ezelôtt.

Gálosfai Jenôné

Szent Iván napján a nagy múzeumok 

mellett a kicsikben is találhattak érdekes 

programokat, akiket vonzanak a poénok, 

a nagy tömeg viszont kevésbé. A Kassák 

Múzeumban például volt egy jópofaság.

Hommage à Hrabal címmel délután egysze-
mélyes performansz kezdôdött, és több órán 
keresztül tartott. Mivel Hrabal a nagy kedven-
ceim közé tartozik, úgy döntöttem, ezt a prog-
ramot nem hagyhatom ki. Az óbudai Fô téren 
levô Zichy kastély kertjében felolvasások, 
énekszó, vidámság fogadott. A Kassák 
Múzeumba lépve csönd, és jólesô, enyhet adó 
hûs. Ahogy egyre feljebb értem a lépcsôn, a 
szófoszlányok egyre tisztábban jutottak el a 
fülemhez. Beléptem, és megláttam Balogh 

Lászlót, a Térszínház színészét a terem közepén 
ülve, amint jobb karján nagy papírtekercset 
tartott, a ballal szép lassan görgette lefelé a 
tekercsrôl a földön kígyózó, végeláthatatlan 
sleifnit, és mondta, és olvasott, és mondta. 
Hrabal: Túlságosan zajos magány címû kisregé-
nyét Hantáról, aki egy papír-hulladéktelepen 
dolgozik, és miközben a bezúzandó könyvekbe 
beleolvas, fi lozofálgatásba kezd. Ezúttal mi is 
elmélázhatunk Hrabal sorai nyomán az élet 
egyes nagy kérdéseirôl, talán így vélte Balogh 
László.

Húsz évvel ezelôtt határozta el, hogy megta-
nulja kívülrôl a kisregényt. Ezt kezdetben 
színészi feladatnak tekintette, egyre inkább 
belemélyedt a tanulásba, majd elkezdte foglal-
koztatni a szöveg mind szóban, mind írásban 
való megjelenítése. Azóta kisebb megszakítá-
sokat leszámítva folyamatosan foglalkozik a 
Hrabal mûvel. Egy hosszabb szöveg tanu-
lásának egyik legmegbízhatóbb módszere, ha 
saját magunk vetjük papírra a sorokat. Balogh 
László így tett. Elôször golyóstollal, ceruzával 
lemásolta az egész szöveget A4-es lapokra, 
számítógépes papírtekercsekre, kockás papírra, 
füzetbe, 100x70 cm-es kartonokra, e múzeumi 
össznépi ünnepen pedig Kassák Lajos ezen al-
kalomra gatyába rázott írógépén kezdett neki a 
zseniális Hrabal szöveg leírásának. Amikor 

odaértem, csak hárman ültek a teremben és 
hallgatták az élô „hangoskönyvet”, ôk addigra 
nyilván megnézték már a kiállított, teleírt 
lapokat, tekercseket, amiket én a szöveg hall-
gatása közben vettem szemügyre. 

Amíg ott voltam, csak néhány lézengô ritter 
tért be, pihent meg, hallgatta egy kicsit a 
felolvasást, majd távozott a többi, csábító pro-
gram hívó szavára. Mint ahogy én is. De felté-
telezem, hogy a kezdetben ott levô három 
ember végighallgatta a kisregényt. Úgy ültek ott 
elmélázva, fülüket hegyezve, mint akiket 
odacövekeltek a padhoz.

- Micsoda bolondéria! – gondoltam magam-
ban. Ám nagyon is szívderítô és tiszteletre 
méltó bolondéria. Igazi Hommage à Hrabal.

JéTéJé

Régi korok emlékei, óbudai emberek

Szürke, mégis érdekes emberek

Jópofaság a Múzeumok éjszakájának napján

 BÚTORKLINIKA 
A HEGYEN

Mindenféle bútor javítása,

 felújítása, antik és stílbútorok 

szakszerû restaurálása!

Telefon: 388 2464 
vagy 20 378 8017
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Jó ideje tudjuk, hogy hadban állunk. Ám ez 
számunkra csak baljós, fenyegetô hír. Közvetlen 
tapasztalatunk nincs, hiszen családtagjaink kö-
zül senkit nem hívtak be katonának. Talán csak 
Miska bátyámat. Ôt is csak rövid idôre, még 
akkor, amikor az elsô bécsi döntés után a ma-
gyar csapatok bevonultak a Felvidékre. A baljós 
jelzô azonban mégsem túlzás, mert abban a 
pillanatban, amikor Hitler megtámadta a 
Szovjetuniót Papa tüstént kijelentette: „Ezt a 
háborút Hitler el fogja veszteni. Az egész világ 
ellen háborút nyerni nem lehet!” S ezzel a maga 
részérôl a további vitát – értelmetlenként - egy-
szer s mindenkorra lezárta. Szinte megnyugod-
va, mert a félôrült piktort szíve mélyébôl 
gyûlölte és addig is leginkább az ô gyôzelmétôl 
félt. A háború számunkra - gyerekek számára - 
mindazonáltal még valami nagyon távoli, ködös 
dolog. Filmhíradó snittek, LÉGO rendszabályok 
emlegetése és lelkes hangulatú rendezvények. 
Ja meg persze a BBC (ta-ta-ta-tamm) suttyom-
ban hallgatott híradásai.

A valóságos háború számunkra azzal a 
paradicsom-befôzéssel kezdôdött, ami családi 
eseménynek, már-már rítusnak számított. Mama 
már az elôzô napokban megvásárolja a Kolosy 
téri piacon a szaftos, gerezdes paradicsomokat a 
nagyhangú Demeter bulgárkertésztôl, vagy a bô 
kékszoknyás sváb parasztasszonyok vala-
melyikétôl, akik a portékájukat hangos kiáltozás-
sal kínálják nagy füles kosarakból, s ha vizel-
hetnékjük támadt, szétvetett lábbal csak úgy 
odaállnak a legközelebbi csatornaszem fölé, hogy 
ne kelljen messzire eltávolodniuk az árujuktól és 
a lehetséges kuncsaftoktól. Jócskán besötétedett, 
mire az üvegek a spájzban polcra kerültek. 1942. 

szeptember másodikát írnak. Meleg, csillagos az 
este, mikor a sötétséget sûrûvé teszi a tücskök 
ôrült ciripelése. A vastag hangfüggöny még a 
város soha nem szûnô, mélybôl jövô mormolását 
is szinte elnyeli. A terasz mellvédjén könyöklök 
egy darabig és a horizont mögül integetô ama 
kékes színû fényceruzákat bámulom, melyekkel 
valamely távol gyakorlatozó légvédelmi fényszó-
rós egység fi rkál az égre.

Elsô álmomból úgy éjfél körül hatalmas dör-
renés riaszt, amit rémületes kánonban követnek 
a soha addig nem hallott süvítések és újabb 
robbanások. A meleg miatt tágra nyitott ablakon 
át egymást érô villanások fénye hasogatja szét a 
szobába befészkelôdött langyos sötétséget. 
Semmit nem értek abból, hogy mi is történik 
valójában. Félek. Rettenetesen félek. A fogam 
vacog, a lábam remeg, fojtogat a nevezetlen 
rémület. Végül kikecmergek az ágyból és átszé-
delegek a hálószobába. Oda, ahol Mama, Papa, 
Madár és Öcsi alszanak. Most az ágyban ülve 
még mindig az ablakra mered mindegyik, pedig 
akkor már újra csend van és sötétség. 
„Bombáznak” - mondja ki végül Papa rekedt 
hangon. Én meg csak állok a falnak dôlve, és 
visszafoghatatlanul remegek. Segítségre várok, 
valami utasításra. Mondja meg valaki: mi törté-
nik, és én mit kellene most tegyek? De nem 
érkezik semmi ilyesmi. Így hát csak állok, és 
vacogok tovább. Hosszú percekig. A csönd 
most már szinte elviselhetetlen. Végre Papa újra 
megszólal. „Menj vissza aludni.” Madár 
idôközben bebújt Mama ágyába és reggelig ott 
is marad. Visszacsoszogok hát a kis szobába. 
Lefekszem, de még egy ideig reszketek, és soká 
nem tudok elaludni. A tücskök - mintha mi sem 

történt volna - továbbra is megrészegülten ciri-
pelnek. Úgy tûnik szinte semmi nem változott. 
Csak én lettem más egy pillanat alatt?

Közhely, hogy a mindenkori jelen a múlt és 
a jövô határesete. Az éppen aktuális óra, perc, 
villanásnyi pillanat. Mégis nagy ritkán e pillanat 
határai kitágulnak, s e határok közé hosszú évek 
képesek bepréselôdni. Leggyakrabban olyan-
kor, amikor nyilvánvalóvá válik, hogy a jövô e 
pillanattól kezdve csak következménye a múlt-
nak, de nem folytatása. Most, annyi év után sem 
állítom, hogy ott és akkor ez így tudatosult 
volna bennem. Különös megrendülést azonban 
bizonnyal éreztem azon túl, hogy íme a háború 
hulláma átcsapott a küszöbünkön. Azt, hogy 
ezután már semmi nem lesz, nem lehet olyan, 
mint volt eddig. Ami személyemre zsugorítva 
életre szóló üzenet. A robbanás döreje gyermek-
korom végét jelezte.

Másnap reggel bemondta a rádió, hogy az 
éjszaka folyamán szovjet repülôgépek bombáz-
ták Budapestet és találat ért néhány lakóházat, 
meg a Városmajori templomot. Aztán persze az 
újságok részletesen beszámoltak a történtekrôl 
és fényképeket is közöltek. Így tudtuk meg, 
hogy - többek közt - találat érte az ismert író, 
Zilahy Lajos rózsa-dombi villáját is. Ám ô ép 
bôrrel megúszta. Nem tartózkodott otthon. A 
villa tôlünk légvonalban 7-800 méterre volt és 
látásból ismertük is, mert néha elsétáltunk 
elôtte, ha Szépvölgyön átkelve az akkoriban 
már felkapott Szemlô-hegy új családi házait 
nézegettük. A támadást további akkor nem kö-
vette. Visszatekintve sem tudható, hogy a célja 
mi lehetett? A támadásban mindössze egy-két 
repülôgép vehetett részt és a találomra ledobott 
bombák is viszonylag kicsinyek voltak. 

(Részlet Borvendég Béla
„Dreihundert Hôhe” címû emlékiratából)

1942. szeptember 2.
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A tanévkezdés minden oktatási intézmény-
ben rengeteg munkát kíván a pedagógusoktól, 
tanítványaiktól és a szülôktôl is.

Az Erdôalja úti iskolában a szeptember hó-
nap azonban olyan programokban is 
bôvelkedett, amelyek felüdülést, jókedvet 
hoztak az iskola falai közé. A hagyományok 
ápolása jegyében idén ôsszel is megrendezték 
a Suli-bulit, amely kiváló alkalom volt a vidám 
játékra, énekre, táncra, baráti csevegésre, no és 
falatozásra. A programot színesítette a szülôkbôl 
álló tánczenekar mûsora, karaoke, az elmúlt 
események felidézése diavetítéssel, valamint a 
sok gyermeket vonzó lovaglás, és a szokásos 
focibajnokság.

A reneszánsz év jegyében az iskolások a 
középkori lovagi tornákat idézték fel az ,, Üsd 
ki a nyeregbôl!” ügyességi játékkal, melynek 
lényege: az ellenfél kibillentése egyensúlyi 
helyzetébôl egy jókora ,,furkósbottal”.

A felnôttek eszmecseréjének biztosítása ér-
dekében a napközis nevelôk sorversenyeket 
szerveztek az örökmozgó gyerekeknek. A sok-
sok elôkészület, szervezés most is meghozta a 
sikert. Mindenki emlékezetes délutánt tölthetett 
a suliban. A program elôsegítette, hogy az isko-
lára ne csak úgy tekintsünk, mint munkahe-
lyünkre, hanem úgy is, mint kellemes környe-
zetet biztosító, közösségi helyre.

A vidám esemény felidézése után említést 

kell tennünk egyéb, már a hátunk mögött álló 
eseményekrôl is. Szeptembertôl, péntekenként 
ismét hasznos és kellemes elfoglaltságot biztosít 
a gyerekeknek a Játszóház és a Filmklub. Az 
iskolai szakkörök közül a rajzszakkör kezdte 
meg mûködését Csilla néni vezetésével. Újra be 
lehet kapcsolódni a Darnyi Úszóiskola munká-
jába, lehet tömegsportra, 
könyvtárba járni.

Elsôseink az Óbudai 
Judo Club foglalkozásain 
ismerkedhetnek a 
küzdôsport alapelemei-
vel. A foglalkozásokat 
Gerson Csaba 3 danos 
mester vezeti.

Bár elsôseink még 
csak most kezdték ismer-
kedésüket az iskolai 
élettel, a leendô iskolá-
sok részére már október 
15-tôl újra elindítjuk az 
óvodás foglalkozásokat.

További ovis foglalko-
zások lesznek a követ-
kezô idôpontokban: 2008. november 26., 2009. 
január 28., 2009. február 18., 2009. február 20. 
– szülôi fórum, 2009. március 18., 2009. ápri-
lis 22.

A közelmúlt eseményei közül bizonyára 

emlékezetessé vált az az operadélután, melyet 
a Budapesti Operabarát Egyesület biztosított 
tanulóinknak öt mûvész és középiskolás 
segítôik fellépésével. A gyermekek tudásának, 
igényeinek megfelelô mûsor sikere bizonyítot-
ta, hogy e komoly mûfaj is befogadható már 
kisiskolás korban is. Köszönet illeti a 
szervezôket, hogy megörvendeztették gyerme-
keinket kedves mûsorukkal.

Végezetül említést érdemel 8. osztályos tanu-
lóink szereplése az Óbudai Katasztrófavédelmi 

Ifjúsági Versenyen, helytállásukat köszönjük. 
Bízunk benne, hogy a nagy lendülettel kezdôdô 
munka szép eredményeket hoz majd tanulóink-
nak, nevelôinknek, közösségünknek.

Molnár Géza

Judo foglalkozáson az 1. b osztály, Gerson Csaba edzô vezetésével

Iskolai hírek
Sok játék, versenyek, mûvészet és sport

Suli-buli 2008Suli-buli 2008
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Az elnökségi állásfoglalást, amely legutóbbi 
számunkban megjelent, levélben megküldtük 
Bús Balázs polgármester úrnak, és kértük, hogy 
a benyújtott tervek jóváhagyása során szem-
pontjainkat az Önkormányzat vegye fi gyelem-
be. Egyben jeleztük, hogy a késôbbi engedélye-
zési folyamatában részt kívánunk venni.

Allásfoglalásunkat megküldtük a területet 

bérlô Óbuda Adventure Park Kft. vezetôinek is, 
amelyben kértük, hogy a beruházás elôkészítése 
valamint megvalósítása során szempontjainkat 
vegyék fi gyelembe.

Mint tudjuk a park kialakítására, költségeinek 
becslésére vázlattervek készültek, de lapzártáig 
újabb fejleményrôl nem kaptunk hírt.

Elnökség

Szeptemberben mindannyian kipihenve, fris-
sen érkezettünk meg. Még néhányan ebben a 
hónapban is kihasználtuk a szép és meleg idôt. 
Szigetszentmiklóson töltöttünk el egy hetet, ahol 
fürödtünk, pihentünk, rengeteget nevettünk és 
persze sokszor hosszú éjszakáig, kártyáztunk. 
Emlékezetes marad ez az együtt töltött idôszak 
is, a kellemes környezet, a jó csapat, a sok fi nom 
ennivaló, és Kiss Kati pörköltje.

Komolyra fordítva a szót, ismét kártyázunk, 
most már szinte az eredeti létszámmal. 
Örömmel látjuk, néha új személyek megjelené-
sét a klubban, hogy kipróbálják az itteni játékot. 
Néhányan közülük meg is maradnak. Mindenkit 
szeretettel fogadunk.

Minarik Attila klubtársunk javaslatot tett 
többfajta versenyrendszer kialakítására. 
Bevezetése egy pezsgôbb, színesebb, az álta-
lunk ismerttôl eltérô versenyzési rendszer 
megismerését teszi lehetôvé, a régi megtartásá-
val. Reméljük, hogy az errôl szóló ismertetôje 
minden érintetthez eljutott és hozzászólások is 
lesznek bôven.

Szeptemberben a hagyományos pezsgôparti 
mellett volt egy rendhagyó, nem igazi parti is. 
Mivel a rendhagyó partin is volt pezsgô, volt 
tehát gyôztes is. Reimann Katinak és Kiss 
Mihálynak gratulálhatunk. Szeptemberi pezsgô-
parti eredménye: 1. Mátyás Károly és Minarik 
Attila; 2. Susán Erzsébet és Zsári Zsuzsa; 3. 
Bujdosó Natasa és Kiss Kati.

Gratulálunk a gyôzteseknek!
Lovász Marietta

Álladó programok

a Táborhegyi Népházban.

1037 Budapest, Toronya u. 33.

Társastánc felnôtt hétfô 20.00-21.30 h

Társastánc junior szerda 16.30-18.00 h

Pilates torna szerda, péntek 8.00-  9.30 h

Bridzs Klub szerda 18.00-22.00 h

Nôi torna kedd, csütörtök 19.00 h

Férfi  torna kedd, csütörtök 19.30-20.30 h

Hastánc kezdô péntek 17.00-18.00 h

Hastánc haladó péntek 18.00-20.00 h

Kék Madár Meseklub csütörtök 10.00-11.00 h

Zenebölcsi kedd 10.00-11.00 h

Tündértánc hétfô 16.00-17.00 h

Mozdulatmûvészet hétfô 17.00-18.00 h

Örömkör (gyermek játszóház)

 hónap elsô kedd  17.00-19.00 h
Sáringer Kálmán önkormányzati képviselô fo-

gadóórát tart minden hónap elsô keddjén, 17.00-
18.00 h

Egyesületi Iroda nyitva tartása: Hétfôn 10.00 
-13.00 h Szerdán 16.00-20.00h. A hét többi napján 
elôre egyeztetett idôpontban 30-485 0397 Billein 
Zsuzsanna.

Gondnok: Tóthné Évi, tel: 430 1326, bejárat a 
Táborhegyi Népház udvara felôl.

AZ EGYESÜLET

HÍREI

,,Egynek minden nehéz, 

sokaknak

semmi sem lehetetlen”

Kíváncsiak voltunk kedves olvasó, vajon mi 
mozdítja ki a fi ukat a kellemes meleg otthonból, 
és mi készteti ôket arra, hogy esténként a 
Népházban tornagyakorlatokkal strapálják ma-
gukat. Egyik alkalommal kifaggattuk ôket, íme 
a válaszokból néhány:

Zoltán (50 fölött): Minél öregebbek vagyunk, 
annál többet kell tornázni, hogy mozgékonyak 
maradjunk.

Péter: Miért szeretek a férfi  tornára járni? Mert 
soha ilyen jól nem éreztem magam a bôrömben, 
mint amióta ide járok. (40 éves) Minden izmom 
erôsödik, úgy, hogy közben izületeim sem 
bánják, sôt kifejezetten élvezik. Az órák lelke a 
vidám, kedves tanárnô, kinek nagy a hozzáér-
tése a gyakorlatok összeállításához és hatékony 

kivitelezéséhez. Emellett még a hangulat, a 
csapat és a zene is jó. Ismerôseim pedig észre-
veszik, hogy sokkal jobb a testtartásom, kérde-
zik? ,,Mit csinálsz?,, Ráadásul három kilóval 
csökkent a testsúlyom, mindenféle diéta nélkül, 
aminek érzem jótékony hatását.

Ervin: Aki sokat ül otthon vagy a munkahe-
lyén, és lelkiismeret furdalása van, az itt vidá-
man elfelejtheti, miközben tornázik. (26éves)

Laci: (16 éves): A torna tökéletes, és a hátam 
is javult!

Igazándiból meglepett, hogy szinte minden 
korosztály képviselteti magát a gyakorlatokon. 
Úgy látszik, ez abszolút nem gond. Örülünk, 
hogy így van!

Szerkesztôk

Miért jártok férfi  tornára?

Park a bánya helyénBridzs klub hírei

HAVILAP (MKM 226.674/1998)

Kiadja: ÓÓbuda Hegyvidékiek Egyesülete,
1037 Bp., Toronya u. 33. Telefon: 430-1326

E-mail: egyesulet@ohegy.hu, web: www.ohegy.hu
Felelôs kiadó:  FFelcsuti László elnök. 

Szerkesztôk: CCseresznyák Veronika, Jármayné Tatár Judit,
Mohácsi Miklós, Piroch Zsuzsa, Szász Kálmán, 

Hirdetésfelvétel: ÓÓhegy Egyesület. Telefon: 430-1326
Elôkészítés: PPetit Typo Bt. Nyomás: MMédiaPress 1990 Kft.

Megjelenik: 33000 példányban

Szülôk, nagyszülôk fi gyelmébe!

CINKE zeneóvoda
Foglalkozások a Táborhegyi Népházban.

1037 Budapest, Toronya u. 33.

Amit kínálunk és ígérhetünk: sok éneklés, 
és olyan játékok, amelyekkel fejlesztjük a 
koncentrációt, ritmuskészséget, hallást. A 
lépés, a taps, az ének összehangolása ko-
moly fi gyelmet feltételez, ám hatása - bizo-
nyítottan - a zenei foglalkozások keretein túl 
érzékelhetô.

Semmi extrát nem kapnak a gyerekek. 
Csupán amire szükségük van, és ami szá-
mukra természetes. Mondóka, vers, mese 
segítségével csiszoljuk a szövegmondást, 
szép kiejtésre, kifejezô beszédre törekszünk. 
Hangutánzással, testmozgással megelevenít-
jük a játékfi gurákat, mesealakokat.

Várjuk óvodáskorú gyermekek jelentkezé-
sét, vagy akár anyukákat, nagymamákat 
bölcsôdés korú kistestvérrel.

VAN KEDVED EGYÜTT JÁTSZANI? 
Rajta!  JELENTKEZZ!
Szeretettel várunk a CINKE zeneóviban!

Bollobás Boglárka
20-427 0938

APRÓHIRDETÉSEK
•  GYORSANGOL órák speciális módszerrel újrakezdôknek, 

haladóknak itt a hegyen. Egyénileg vagy kiscsoportban. 
Módszer és Ismertetô: http://www.gyorsangol.hu. Tel: 30-
509 5723

•  Okleveles REFLEXOLÓGUS Frissítô talpmasszázst vállal! 
Házhoz megyek! Tel: 240 7031 70-323 7112; Gergely Erzsi

•  ELTÉN végtett fi atal nyelvtanár FRANCIA nyelvoktatást 
vállal, minden szinten! Tel: 20-482 4807; e-mail: e.szollosi@
mail.datanet.hu

•  FELHÍVÁS: A megújult Óbuda Múzeum és Könyvtár múze-
umi fotótára gyarapításához várja azokat az eredeti fotog-
ráfi ákat, amelyek az 1970-es évek elôtt készültek Óbudán, 
Csillaghegyen és Békásmegyeren. A felajánlott fényképeket 
a Múzeum állományába veszi és kiállításon való bemutatá-
sa esetén az adományozó nevét feltünteti. Tel: 250 1020, 
20-492 8554.
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