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A KÖLTÉSZET NAPJA
április 8-án, szerdán 15.00 órakor

Közremûködnek az

Erdôalja úti Iskola versmondó diákjai

és

Huzella Péter zeneszerzô, gitármûvész

16.00 órakor

KÖNYVBÖRZE
ahová bárki hozhatja eladni kívánt könyveit, 

másodpéldányait.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk.

DÉLUTÁNI BESZÉLGETÉSEK
Vendégünk:

Dr. Tatár Albert a hegyvidék egykori orvosa

április 24-én, pénteken, 17.00 órakor

(Cikk a 2. oldalon)

VASÁRNAPI MOZI
Filmvetítések vasárnap délutánonként,

Pirchala István és Varga Szabolcs szervezésében, 

Április 5-én, 16.00 órakor

Giuseppe Tornatore: Cinema Paradiso /1988/

Április 19-én, 16.00 órakor

Fellini: Bikaborjak /1991/

Május 3-án, 16.00 órakor

Michele Placido: Bûnügyi Regény /2005/

Házi borászok, borászkodók,

kezdôk és haladók fi gyelem!

ÁPRILISI BORMUSTRA
25-én, szombaton, 17.00 órakor

A hozott bormintákról neves szakemberek véleményt 

mondanak, javaslatokat tesznek a bor érleléséhez, 

kezeléséhez, tanácsokat adnak a hibák megelôzésére, 

s ha megtörtént javítására.

Belépô:

borászoknak 3 üveg a saját bormintából; 

vacsorázóknak 1 üveg a kedvenc borukból.

A mustra után fi nom vacsora

Mindenkit szeretettel várunk programjainkra 
a Táborhegyi Népházba!

Programok
Vasárnapi mozi április 5. vasárnap

Költészet napja április  8. szerda

Könyvbörze április  8. szerda

Elektronikai hulladékok gyûjtése április 18. szombat

Tavaszi takarítás április 18. szombat

Vasárnapi mozi április 19. vasárnap

Délutáni beszélgetések április 24. péntek

Áprilisi bormustra április 25. szombat

Vasárnapi mozi május 3. vasárnap

ÍRJUK MEG EGYÜTT A HEGY LEGENDÁJÁT!

Szeretnénk minden hegylakót bevonni a hegy legendájának közös megalkotásába, 

megírásába. Mindehhez csupán annyit kérünk, hogy aki tudna bármi közérdeklôdésre 

érdemeset a hegy jelenérôl vagy múltjáról, és szívesen elmondaná, jelentkezzék Mikes 

Krisztánál (20-886 4045, 430 1426, egyesulet@)ohegy.hu). Az interjú, a riportkészítés 

vagy cikkírás már a mi gondunk. Várjuk jelentkezésüket!

Szerkesztôk

Tavaszi takarítás 

a hegyi utcákon
Találkozó:

április 18-án, szombaton, 10 órakor 

az Erdôalja úti iskolánál.

A vállalkozó kedvû hegylakókat 

kocsival visszük a  kiindulópontokra, 

ahonnan elôre meghatározott 

útvonalon gyûjtenek és érkeznek 

a Népházhoz. Esô esetén vízálló 

cipôben jöjjenek, szemétszedéshez 

zsákot biztosítunk!

A megfáradt szemétgyûjtôket rakott-

krumplival várjuk a Népházban.

Elektronikai 

hulladékok

ingyenes begyûjtése!
április 18-án, szombaton, 

8-14 óráig,

a 137-es busz mindkét 

végállomásán, a 37-es busz 

Jablonka úti végállomásán

Elektromos hulladék minden olyan 

gép, készülék, ami árammal, akku-

mulátorral, vagy elemmel mûködik!

Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzata

Amikor befi zetett adójának 1%-a fölött rendelkezik, kérjük, jelölje meg:

Kedvezményezett neve:

Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete
Adószáma:

18088476-1-41
A kapott összeg a környezetünk ápolásával kapcsolatos költségek fedezésére, 

és kedvezôbb mûködési feltételeink megteremtésére használjuk fel.

www.ohegy.hu • www.ohegy.hu
Olvashatja híreinket, rendezvényeinket, böngészhet archív cikkeink és fotóink közt.

FÓRUM • Írja meg véleményét, szóljon hozzá, kérdezzen! Utána nézünk, válaszolunk! • FÓRUM

Kellemes húsvéti
 ünnepeket 
kívánunk

minden kedves 
olvasónknak!
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Hegyi családmesék

Hat gyermek édesanyja

Nagyon fi atalon, 38 évesen 
kerültem a hegyre. Olyan elôdeim 
voltak, mint Reisinger Gyula, aki 
felejthetetlen volt, és Szél Tivadar. 
Majdnem egyszerre haltak meg: a 
Reisinger Gyula bácsi tüdô-
embóliában, a Szél Tivadar pedig 
a Flórián téren agyvérzésben. 
Összeesett, és a Kazi, a fi a, ott állt 
mellette, és nem akarta otthagyni 
a papát. Mikor érte jöttek a szállí-
tók, akkor velük akart menni, 
úgyhogy a Kazit el kellett helyez-
ni. Szél Tivadarnak volt egy 
bátyja, aki örökölt, és ô lett 
Kazinak gondnoka. Kazi 

Bonyhádra, az elmeszociális ott-
honba került.

Aztán jöttem én.
Ez úgy történt, hogy 1964 elején 

Bakonyi Zoli barátom, aki a veje 
volt Reisinger Gyulának, távirato-
zott, hogy „Édesapa meghalt STOP 
a hegyvidéken az üres állást senki 
nem pályázza STOP jelentkezz 
azonnal.” Bognár Zoli volt a 
tisztifôorvos, aki nekem barátom 
és évfolyamtársam is volt. Feljöt-
tem, örömmel üdvözölt, és mond-
ta, hogy adjam be a pályázatomat, 
egyedül vagyok, de adjak egy 
olyan nyilatkozatot, hogy ezt nem 

ugródeszkának használom, tehát 
nem megyek tüdôgyógyásznak 
vagy röntgenesnek, hanem hosz-
szabb idôt fogok eltölteni veletek. 
Ez 15 év lett.

Amikor átvettem a körzeteket, 
akkor a Hármashatár-hegyi ki-
oszktól a csúcshegyi turistaházig 
kellett bejárni, ez 8 kilométer. 
Voltak olyan helyek, ahol koráb-
ban a Kazinak enni adtak, a Szél 

Tivadarnak pedig meleg fürdôt 
készítettek, és az öreg igénybe is 
vette. Ezért aztán késôbb engem is 
meg akartak fürdetni. Neveket 
nem mondhatok, mert orvosi ti-
toktartás, de meg akartak fürdetni, 
mikor kiértem. A hegyen egyéb-
ként olyan összetartás volt! 
Segítettek egymásnak. Az utasok a 
buszon beszélgettek, az emberek 
egy része az SZTK-ba azért járt le, 
hogy klubéletet éljen. (…meg 
szerelmes volt mindenki a Tatár 
doktorba!  – vágott közbe Erzsi.) 
Ha valaki beteg volt, az nem léte-
zett, hogy a szomszéd ne segítette 
volna. Nem hagyták ôt egyedül. 
Volt egy kedves, titkos kacsintás 
mindannyiukban, hogy „na! …
még ezt is valahogy ki kell bírni”. 
Az egész életünk így ment el, 
hogy: na még ezt is ki kell bírni. 
…de megható volt ez az összetar-
tozás.

lejegyezte: Szôlôsi Ágnes

Kisgyermek korom óta lakom a 
hegyen, édesanyám hozott föl a kis 
faházunkba, amely itt állt az 
Erdôalja úton. Hetvenöt évvel 
ezelôtt anyai dédapám vásárolta 
gyümölcsös kertként, ma nagyné-
némmel és nôvéremmel együtt 
élünk két egymás melletti telekré-
szen – mesél magáról és családjáról 
Vámossy Krisztina.

Mennyire kötôdsz ehhez a 
helyhez?

Ó, nagyon. Hétvégente jártunk 
fel, s boldogan kapáltam, gyomlál-
tam még kaszáltam is. Külön kis 
kertem volt, amit nyuszifüllel és 
szarkalábbal, százszorszéppel ül-
tettem be. A fészekrakás, család-
alapítás idején bontottuk le a fahá-
zat, és kezdtünk el építkezni a 
nyolcvanas évek végén.

Sok gyermeket vállaltatok, nagy-
családos anyuka vagy. Hogyan 
indultatok el?

Igazi diákszerelemként kezdô-
dött a kapcsolatunk, én elsôs 
gimnazista voltam, István pedig 
másodikos a Berzsenyi Dániel 
Gimnáziumban. Fiatalon, huszon-
egy évesen mentem férjhez, elsô 
gyermekem Ágnes születésekor 
harmadéves hallgatóként tanultam 
az ELTE Tanárképzô Fôiskolán. 
.Második gyermekünk, Isti születé-
sekor párom diplomázott a BME 
Építészmérnöki Karán, Ô a mai 
napig építészként dolgozik. Nagy 
családot, sok gyermeket álmod-
tunk meg magunknak. Családi és 
baráti segítséggel önálló kölcsönla-
káshoz jutottunk, és István az 

egyetem elvégzése után hihetelen 
munkabírással és ügyességgel fel-
építette a házunkat annyira, hogy 
beköltözhessünk. Ekkor már Juli, 
harmadik gyermekünk kis cse-
csemô volt. Építkezés és gyermek-
vállalás egyszerre, talán nem 
szokványos történet, a fi atalság és 
a lelkesedés vitte a hétköznapjain-
kat. Domonkos, Borbála és végül 
Klára született a családunkba.

Hogyan fogadta a család a sok 
gyermeket?

Mivel Istvánnak öt testvére van, 
érthetô, hogy a szülei részérôl tá-
mogatást kaptunk, a kritika és a 
fejcsóválás inkább a miért úgy 
csinálod kérdés köré csoportosult. 
A tágabb környezet, a társadalom 
részérôl potyautas, különc, gyeses 
anyuka, nem hízelgô kifejezéseivel 
találkoztam.

Vissza tudtál menni dolgozni?
A fôállású anyaságom státusza 

tavaly szûnt meg, most regisztrált 
álláskeresô vagyok. 2007-ben a 
Piliscsabai egyetemen másoddip-
lomát szereztem kiadói-szerkesztô 
szakon, aminek köszönhetôen tu-
dok itthon munkát vállalni.

Hogyan tudtál növekedni az 
anyaságodban, a párkapcsolatod-
ban?

Elôször is, az anyaságot csodála-
tos hivatásnak élem meg, sokszínû, 
változatos, emberformáló- és em-
berpróbáló feladatnak. Ez az, amit 
jó és érdemes csinálni ebben a vi-
lágban. Másodszor, nagyon sokat 
tanultam a nagyszülôktôl, barátok-
tól, páromtól és a gyermekeimtôl. 

Nagy kihívás volt a háztartásveze-
tés, a fôzés-sütésrôl nem is beszél-
ve, és még mennyi minden, amit a 
cseperedô és már nagy gyermek 
tálal a szüleinek!

A kisgyermekek felnônek, ho-
gyan találod meg a hangot a ka-
maszokkal?

Az önállósodás és az elszakadás 
fájdalmas dolog, a kisgyermekek 
világa mindkettônket elvarázsolt, 
nagy örömmel vigyáztunk rájuk. A 
kamaszaink új színt, új gondolko-
dásmódot, új próbát hoztak. 
Kérdezô, keresô és ôszinte embe-
rek, akik érzékenyen reagálnak 
mindenre, fontosnak látom, hogy 
ne felülrôl, hanem belülrôl beszél-

gess velük. A sok fejtörés és aggó-
dás mellett sok-sok ajándékot 
kaptunk és kapunk tôlük.

Mi az, ami megtartott és erôt 
adott a mindennapjaidban?

Sok összetevôje van, tudsz-e, 
mersz-e boldogságra törekedni, 
szolgálni és töltekezni emberi 
módon, úgy, hogy saját magadat is 
építed. Mindketten hitbôl élô em-
berek vagyunk, s Húsvét közeled-
tével a búzamag képe jut eszembe, 
a parányi mag fénybôl és vízbôl, ha 
tetszik szeretetbôl és kegyelembôl, 
de földbôl, emberi természetünkbôl 
is táplálkozik.

Köszönöm a beszélgetést!
M. K.

Mit tehet az orvos, ha házhoz hívják? Hát kimegy. És ha a beteg hegyen 

lakik, és az orvos csak gyalogosan tud közlekedni? Akkor kaptat. Dr 

Tatár Albert 1964-tôl 1979-ig volt a hegyvidék orvosa, és most, 30 év 

után újra eljött egykori betegeihez, barátaihoz egy kis beszélgetésre. 

Sokan várták a 83 éves doktor urat. Csak úgy sorjáztak a történetek.

Tatár doktor anekdótái

10 éven át minden 
Szenteste elôtt  István 
és Krisztina beöltöztette 
és lefotózta ôket, 
és ez volt a karácsonyi 
üdvözlôlapjuk.
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Babiczky 
László Károly 
filmrendezô 
kedves hegyi 
s z o m s z é -
dunk idén, 
március 15-
én Balázs 
Béla díjat ve-
hetett át nemzeti kulturális örökség 
miniszterétôl, a mozgókép terüle-
tén kifejtett kiemelkedô alkotói, 
valamint mûvészi és tudományos 
tevékenységéért.

A bölcsészdiploma megszer-
zése után a Magyar Televíziónál 
helyezkedett el. A Filmmûvészeti 
Fôiskola elvégzése után több, 
mint 30 évig dolgozott az MTV 
rendezôjeként. Számtalan dráma, 
rádiójáték, ismeretterjesztô és do-
kumentum mûsor, ezernél is több 
fûzôdik a nevéhez. Tapasztalatait 
média oktatóként is kamatoztatja 
a Moholy Nagy Mûvészeti Egyetem 
Menedzser kurzusán és a gödöllôi 
Szent István Egyetemen, ahol 
televíziózást tanít.

Babiczky Laci – és a becézést 
engedje meg kedves olvasó – a 
lakókörnyezetére is odafi gyel. 
Rendszeresen gazdagítja frappáns 
riportjaival, az „Óhegy hírek” 
lapunk hasábjait.

Gratulálunk a Balázs Béla 
díjhoz, és sok erôt, energiát kívá-
nunk mozgalmas életéhez.

Elnökség

Ír whiskey-t bárhol vehetünk, ír táncot 
csak a Népházban járhattunk, ír kávét 
azonban otthon is készíthetünk. Hogyan?

Ír kávé
Rakjunk a csészébe 2 kávéskanál vagy 

4 kocka barnacukrot, majd öntsük nya-
kon 4 cl ír whiskey-vel! Gyújtsuk meg, és 
hagyjuk égni addig, amíg a cukor és az 
ital át nem melegszik. Ezután öntsük rá a 
fi nom, forró feketekávét. Takarjuk be 
lazán felvert tejszínhabbal, és keverés 
nélkül, a habon át, kortyolgassuk el!

S.E.

Március 8-án megtelt a Népház bizonyítván, hogy 
sokan érdeklôdnek az ír kultúra iránt. Hét év után 
nagy szeretettel üdvözölhettük itthon László Katát, 
aki több évig élt Írországban, és kiállított fotói révén 
mi is élményeinek részesei lehettünk. Kata magával 
hozta tanítványát is, Dr. Pödör Dórát, a Károli Gáspár 
Református Egyetem angol nyelvészeti tanszékének 
docensét, és ifjú barátját, Gyöngyösi Mártont, aki 
pedig a dublini Trinity College-ban végzett politika 
szakon. Elôadásuk az ír-kelta kultúráról, 
történelemrôl, az ír emberek mai életérôl, szokásairól 
szólt, utána alig gyôztek válaszolni a hallgatóság 

kérdéseire. A késôbbiekben a Connemara együttes 
játszott ír zenét, miközben táncot tanított Dónal O 
Néill, a büfében pedig Sugár Gyuri „korcsmáros” 
kóstoltatta az ír whiskey-t és söröket. Sáringer Erzsi 
pedig illatos és igen erôs ír kávéval örvendeztetett 
bennünket.

Köszönjük a közremûködôknek, hogy egy ilyen 
hangulatos estén vehettünk részt, és bepillantást 
nyerhettünk e távoli ország múltjába és jelenébe. 
Reméljük, hogy a szeptemberi „Csángó estünkön” is 
sok érdeklôdôt üdvözölhetünk!

Benyó Dóra

Gratulálunk! A kelták utódai a Népházban

Szeretnék köszönetet mondani 
mindazoknak, akik az elôzô lap-
számban megjelenô NOE 
(Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete) hirdetésre reagáltak, 
otthon körbenéztek és a már 
szükségtelenné vált gyerekruhákat 
behozták a Népházba.

A ruhákat továbbítom a csillag-
hegyi központba. Onnan egy 
észak- magyarországi kis faluba 
fogják elvinni. A községben gya-
korlatilag mindenki munkanélküli. 
A NOÉ tagjai nyáron vittek elôször 
ruhákat, majd januárban a faluba 
visszatérve a nyári szandálokban 
szaladtak feléjük a gyerekek.

Ezt meghallva döntöttem úgy, 
hogy meghirdetem a Testvérhegy 
- milyen költôi elnevezés - felé ezt 
az akciót. Köszönöm, hogy sokan 
viselkedtek nagyobb testvérként és 
készek voltak segíteni a rászoruló-
kon.

Mikes Kriszta
szervezôtitkár

Köszönet

a ruhákért

Gyöngyösi Márton és Dr. Pödör Dóra

MÉG VAN HELY 

A BUSZBAN!
A tanulmányút célja:

Csehország
Május 20-tól 24-ig.

Megtekintjük Prágát 

és Dél-Csehország 

varázslatos városkáit.

Érdeklôdni lehet 

Kiss Katinál a 387 3502, 

vagy Mikes Krisztánál 

a 20-886 4045 

telefonszámokon.



4

XIV. évfolyam, 3. szám Óhegy-hírek 2009. április

Néhány év távollét után vissza-
költöztem Óbudára. Nem éppen a 
hegyre, csak a Bécsi útra. A költö-
zés, berendezkedés után elsô dol-
gom volt felmenni a hegyre, hogy 
lássam mennyit épült-szépült az 
eltelt majdnem négy év alatt. 
Beültem hát igazán nem nagy 
méretû Opel Corsámba és szép 
komótosan végigautóztam a 137-
es busz útvonalát és jó néhány kis 
utcát. Kellemesnek ígérkezô autós 
sétámat azonban lépten-nyomon 
megzavarta egy igen kellemetlen 
jelenség: éspedig a KÖVEK!

Igyekeztem (volna) lehúzódni 
és nem zavarni azokat, akik utolér-
tek és ki akartak kerülni, ám erre a 
manôverre nagyon sok helyen 
egyszerûen nem volt lehetôségem. 
Az úttest és a szépen rendben tar-
tott kerítések között húzódó közte-
rületet ugyanis sokszor fi zikai 

képtelenség kitérésre igénybe 
venni. Vízelvezetô árkok, a garázs-
hoz vezetô feljáró éles peremei il-
letve a kirakott nagy terméskövek 
(már-már szikladarabok) ,,védik” 
sok ház elôtt azt a sávot, ami ismét-
lem: KÖZTERÜLET. (Csak az 
Erdôalja úton kb. 30 helyen van az 
úttest és a kerítés közötti sáv elzár-
va.)

Értem én a lakók indítékát: ha 
már van szép kerítés és szépen 
rendbehozott út, akkor legyen 
szép a kettô közötti sáv is. Nyilván 
költöttek is rá a házak tulajdonosai: 
füvesítettek, betonoztattak, külön-
féle szép, a ház, kerítés stílusához 
alkalmazkodó burkolatokkal látták 
el ezeket a sávokat. Tiszteletreméltó 
igyekezet, ehhez nem fér kétség. 
Ám az úttest és a kerítés közötti sáv 
elzárása a forgalom elôl nemcsak 
jogtalan, de és elsôsorban nagyon 

balesetveszélyes. Az utak a hegyen 
keskenyek, járda nincs mindenhol. 
Két szembejövô autó is nehezen 
fér el egymás mellett, a buszról 
nem is beszélve. Gondoljunk bele: 
kiszalad egy kutya, macska az út-
testre és nincs hová kitérni. Azaz 
van... kockáztatva az autó komoly 
sérülését. A kisgyerekekrôl vagy 
babakocsikat toló anyukákról nem 
is beszélve, akik ha a járda elfogy 
vagy sok helyen annyira elkeske-
nyedik, hogy kénytelenek az út-
testre menni, amúgy is veszélyben 

vannak. Nem kellene ezt a veszélyt 
fokozni azzal, hogy még a kitérési 
lehetôséget is elveszik az autósok-
tól.

Kedves tulajdonosok! Akik ta-
lálva érzik magukat, kérem, gon-
dolkozzanak el azon, hogy senki, 
de senki nincs bebiztosítva az el-
len, hogy a szomszéd, vagy két 
házzal odébb lévô szép, ámde 
kitérésre alkalmatlanná tett útsza-
kaszon ugrik elé... esetleg a saját 
cicája.

B. M.

Óbuda Park
Az Önkormányzat Polgár-

mesteri Hivatalának Építési 
ügyosztályvezetôje tájékoztatta 
Egyesületünket, hogy az 
Eurocenter feletti bányaterüle-
ten megvalósuló szabadidô-
parkról - az un. Óbuda Parkról 
– „elôzetes környezeti vizsgálat” 
érkezett a Környezetvédelmi 
Felügyelôségtôl, véleményezés 
céljából. Az elôzetes környezeti 
vizsgálat készítését a törvény 
írja elô.

Az anyag részletesen elemzi 
a tervezett játszótér, bobszán, 
és kalandpark, valamint azok 
parkolóinak környezetre gya-
korolt hatását, a levegôtiszta-
ság-védelem, a növényvédelem, 
a felszíni és felszín alatti vizek 
védelme, a talajminôségre gya-
korolt hatása, a zajvédelem és a 
hulladékkezelés szempontjá-
ból, de foglalkozik az örökség-
védelmi szempontokkal is.

A dokumentáció késôbb 
támpontul szolgál majd a 
parképítéshez. Az Óbuda Park 
leírása megtekinthetô a www.
ohegy.hu weblapon.

fl 

Alpolgármester úr arról tájékoz-
tatott bennünket, hogy jelenleg 
egyeztetések folynak a sátor 
üzemeltetôjével és a környékbeli 
lakók képviselôivel. Az jégpálya 
elôkészítés fázisában az iskolások 
és lakosság egészséges mozgásá-
hoz, kellemes szórakozásához kí-

vántak leginkább helyszínt biztosí-
tani.

Alpolgármester úr tájékoztatott 
arról is, hogy a Barátság Park funk-
cióinak újragondolása folyamatban 
van. Ha a jégpálya sikeresnek bizo-
nyul, akkor ugyanez a funkció a 
park alsóbb területén korszerûbb 

kivitelben, akusztikai védelemmel 
ellátva valósulna meg, helyére pe-
dig más, a környezô lakásokat nem 
zavaró funkció kerül. Az önkor-
mányzat sajnálja, hogy így alakult, 
és mindent megtesz a kellemetlen 
hatások megszüntetésére, amelyre 
személy szerint ô is lát lehetôséget. 
A gépkocsibehajtási idôkorlát beve-
zetésével, az üzemidô korlátozásá-
val, csökkentené a pihenô 
idôszakban tapasztalható kellemet-
len zajhatásokat. Alpolgármester úr 
bízik abban, hogy van jó megoldás, 
és a törekvések megvalósításáról 
folyamatosan tájékoztatja majd a 
lakók képviselôit.

fl 

A Fôvárosi Önkormányzat, aki a BKV járatok hegyi útvonalainak 
kezelôje, idén folytatja a hegyi buszvonalak felújítását. A közbeszerzési 
eljárásra kiírt munkák nyertese a COLAS Építô Zrt., aki április utolsó 
hetében kezdi a felújítást a Jablonka úti autóbusz végállomásnál. Két 
hétre rá a Viharhegyi út indul, az Erdôalja úti csomópontjától lefele, majd 
május közepén érik el a Farkastorki, Viharhegyi csomópontot. Utolsó 
szakasz a Farkastorki út egészen a Nagybátonyi útig. A tervek szerint az 
útfelújítások május végéig befejezôdnek. Mivel a Farkastorki úton a 
gázvezeték átépítése megtörtént, így van remény arra, hogy a tervezett 
terminusok tarthatóak.

Tudni kell, hogy a felújítás csupán útszegélytôl útszegélyig történik, 
és nem vonatkozik a járdákra, mert azok a kerületi Önkormányzat 
feladatát képezik. A Farkastorki – Viharhegyi úti csomópont, ami ma 
forgalomtechnikai szempontból kifejezetten balesetveszélyes, az így is 
marad. A kápolna oldalán ugyanis nincsen a járdának helye, a Farkastorki 
lejtô felôl érkezôk a forgalmas úttesten kell, hogy sétálgassanak, a ká-
polna lépcsôjérôl pedig egyenesen a mozgó gépkocsi elé kell lépni. Az 
útfelújítás ezért sérti érdekeinket.

Már most megtudtuk, hogy a korrekcióra se pénz, se terv nincs. Ennek 
ellenére bízunk abban, hogy érdekeinket érvényesíteni tudjuk, mert sok 
megértô és segítôkész dolgozó látja ezt az anomáliát, az Önkormányzatok 
asztalai mögött.

fl 

Vízmosás lejtô útburkolata épül 
közel 130 m hosszban kétirányú 
forgalomra, a Testvérhegyi köz és a 
Testvérhegyi út között, a kerületi 
Önkormányzat fi nanszírozásában. 
A burkolatépítés elôtt csatornát is 
fektetnek. A munkálatok májusban 
kezdôdnek.

Forrás utca a Domoszló útjáról 
nyílik majd az Erdôszél utcánál, 
amely a Szilva utcától délre zsákut-
ca. A közel 400 m hosszú út számos 
telek közvetlen gépkocsi megköze-
lítését és csatornázását teszi 
lehetôvé. Az idén elkezdôdô mun-
kálatok pontos idôpontja még nem 
ismeretes.

Szilva utca is felújításra kerül a 
burkolat alatt csatornával. Építése a 
Forrás utcával egyidejûleg történik.

fl 

Galád kövek

Legutóbbi számunkban a Laborc utcai napközis tábor szomszédsá-
gában élô lakóközösség levelét tettük közzé, akik egy hokicsarnok várat-
lan felállítását sérelmezték. A lakókat zavarják az estébe nyúló 
hokimeccsek, majd az azt követô karbantartó jégcsiszolás szörnyû zaja. 
Az olvasói levéllel megkerestük Szepessy Tamás alpolgármester urat, és 
mi is megkérdeztük:

Ez megtörténhet!?

Útfelújítás a busz vonalán Újabb útépítés 

a hegyen

KEZDÔ

SZÁMÍTÓGÉPES OKTATÁS,

INTERNET ALAPFOKON.
Mindenkinek korhatár nélkül,

a Táborhegyi Népházban.

Jelentkezés:

Mikes Krisztina 20-886 4045
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A Kiscelli Múzeum nemcsak 
Óbudának, hanem Budapestnek is 
egyik gyöngyszeme. A barokk 
épületegyüttes 1745 és 1760 között 
épült a trinitárius szerzetesek szá-
mára, akiket a Zichy család telepí-
tett le Óbudán. A kolostor és 
templomegyüttes tervezôje Johann 
Entzenhoffer bécsi építész volt. 
Rajta kívül fontos szerep jutott 
Mayerhoffer Ádámnak és Jäger 
János Henriknek is a kolostor és 
templom felépítésében.

A trinitárius templom és kolos-
tor 1784-ig mûködött. II.József ez 
évben feloszlatta a rendet, az 
épületet kincstári tulajdonba vette 
és katonai kórházzá alakíttatta át. 

A következô száz év során az 
épület volt laktanya, katonai rak-
tár és hadastyánok laktanyája is. 
Az 1900-as évek elején már elha-
gyatottan álló épületet Schmidt 
Miksa bécsi bútorgyáros vette 
meg. A némileg kicsinosított 
épületben saját gyûjteményeit 
helyezte el, illetve az általa gyár-
tott bútorok árumintaraktárát 
rendezte be.

1935-ben, végrendeletileg az 
épületet berendezésével és a hozzá 
tartozó parkkal együtt a fôvárosra 
hagyta, azzal a kikötéssel, hogy a 
továbbiakban múzeumként 
mûködjön. A Székesfôvárosi 
Múzeum várostörténeti, 

képzômûvészeti gyûjteményeit 
még a háború elôtt ide költöztet-
ték. Budapest ostroma alatt a 
templom romba dôlt és sok értékes 
tárgy elpusztult. A részleges hely-
reállítás után, 1949-ben nyílt meg a 
látogató közönség elôtt.

Az itt ôrzött képzômûvészeti 
emlékeket a Fôvárosi Képtár mu-
tatja be. A Kiscelli Múzeum a 
fôváros újkori tárgyi emlékeinek 
leggazdagabb gyûjteménye. Itt ta-
lálhatók a városi közigazgatás, az 
ipar, a kereskedelem, a föld-
mûvelés, a szôlôtermesztés törté-
netének legbecsesebb tárgyi emlé-
kei. A városlakók otthonának tár-
gyait ôrzô bútor-, textil-, óra-, 
üveg-, kerámia-, ötvös- stb. 
gyûjtemények sok iparmûvé-
szetileg is kiemelkedô darabbal 
rendelkeznek. A térképtár a város 
topográfi ai emlékeinek, a tervtár 
jeles építészek, várostervezôk ha-
gyatékának ôrzôje. Itt van az ország 
egyik legnagyobb fotótörténeti 
gyûjte-ménye is, amely az elmúlt 
közel másfél évszázad történeti 
személyiségeinek képei mellett 
hûen tükrözi a városképi változá-
sokat, a fôváros lakóinak minden-
napi életét. A zászló-, a plakát-, a 
kézirat- és aprónyomtatvány-, a 
pecsétnyomó-, a háztartás-, a játék-

gyûjtemények ugyancsak sok érté-
kes tárgyat és dokumentumot 
ôriznek.

Színházba járni jó. Kicsit más 
megvilágításba kerül az életünk, 
nevetünk a keresûségeken, a ne-
hézségeken, örülünk a jó 
gyôzelmének, szurkolunk neki, s 
mindezt felerôsítve éljük át, hiszen 
sokan vagyunk, együtt örülni és 
együtt sírni is könnyebb.

A gyerekeknek még inkább 
szükségük van a feloldásra, az 
együtt - levés örömére. Ezért van 
az, hogy az a legjobb, ha a nap 
végén a szülô mesél, nem a tévé a 
gyerekünknek, és bizony ünnep, 
ha el tudjuk vinni ôket színházba, 
ahol mindezt megtapasztalhatják.

A Népházba betérôk igazi cso-
dának lehettek tanúi március 21-
én, mert a szemünk elôtt beszélt a 
kisdisznó, sopánkodott egy öreg 
király, raboltak el egy királykisasz-
szonyt, próbálkoztak a kiszabadí-
tással a hercegek, dühöngött egy 
sárkány, küzdött legelôször saját 
magával a szegény ember fi a, va-
jon el mer-e indulni a királylányért 
a sárkányhoz vagy sem. Mi jut 
ilyenkor a kisgyerek eszébe: vajon 
neki lesz-e elég mersze beletenni a 

fejét az uszoda vizébe, elindulni az 
iskolába, ahol néha nehéz dolgo-
zatokat kell írni, szembenézni a 
legverekedôsebb gyerekkel, aki 

esetleg az uzsonnáját akarja, fel-
tenni az új szemüvegét. Vajon neki 
sikerül-e, lehet-e merni, elindulni?

Jön a feloldás: lehet. Rögtön ott 
a következô próba: rosszra bátorí-
tanak: mindig azt add a girhes ló-
nak, amit nem szeretne enni! – 
parancsolja a Sárkány. A szegény 
ember gyereke pedig szembemegy 
az elvárással, megszánja a lovat, 

parazsat ad neki, hiszen arra vá-
gyik, és az ámuló gyerekszemek 
elôtt igazi tûz lobban fel, és igazi 
parázs kerekedik és a girhes lóból 
gyönyörû paripa lesz. A gyerekek 
elmosolyodnak - igen, ezt így kell 
csinálni, a jó végül elnyeri a jutal-
mát: érdemes jónak lenni. Mindenki 
kacag, boldog, dugja fejét a simo-
gató színészkéz alá, az ô haját is 

borzolják meg, nevet, maga se 
tudja, hány szó, fogalom jelentésé-
vel gazdagodott, csak örül, és 
máris fut, nézegeti a bábokat, megy 
a fölsô kisterembe, rajzolni, festeni, 
nemezelni, zászlót készíteni, és 
amikor hazafelé a kabátját rágom-
bolják, rám néz, és ezt suttogja: 
igazi parázs volt, milyen csoda!

M. K.

Színház testközelben
Márkus Színházat láttuk a Népházban

A Kiscelli Múzeum története

 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

Húsvéti kézmûves foglalkozás 

és táncház a Kiscelli Múzeumban
(1037 Budapest, Kiscelli u. 108., Tel: 430-1076)

2009. április 4.

10.00–13.30 Mackótanya Játszóház kézmûves foglalkozásai:

gyimesi tojásfestés, szappanöntés, csuhécsibe készítés, papírmerítés

11.00 órától a Kerepesi Kisvirág Gyermektánccsoport 

táncháza

Ezen a napon húsvéti kamara kiállítás és vásár is lesz a múzeumban.

Belépôjegy: 600 Ft (+ a festendô tojás ára)
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Ismerjük fel és óvjuk 

természeti kincseinket
Édenkertjeink
Kertmisztikák 

A keresztény vallásban a 

kert ôsképe az Éden, a hely, 

ahol az ember még harmóniá-

ban élt önmagával, a termé-

szettel és Istennel. Itt nem volt 

munkája, célja, hanem meg-

szelídített természet szépségét, 

javait örök gondtalanságban 

élvezhette. Vagyis a természet 

ajándék, ami azonban az em-

berhez hasonlóan Isten te-

remtménye. Ez a gondolat az-

tán a muzulmán vallás halálon 

túli Paradicsomában teljese-

dett ki: az igazhitû jutalma a 

dús és érzéki örömökkel teli 

kert, melyért neki nem kell 

megdolgoznia. Végülis ki nem 

töltené el szívesen egy ilyen 

helyen az öröklétet?

De sajnos az ember kiûzetett 

a Paradicsomból, bûnhôdve 

azért, hogy kíváncsiságában és 

nagyravágyásában ô maga 

akart úrrá válni. Miután önnön 

meztelenségének és védtelen-

ségének tudatában elhagyta az 

Édenkertet, életének és kertjé-

nek fenntartása állandó, küz-

delmes munkává vált, a zabo-

látlan vadonnal való folytonos 

harccá.

A paradicsomi állapot ideál-

jának megfelelôen a korai ke-

resztény kolostoroknak is 

szerves részét képezték a ker-

tek. Az i.sz. 820-ból származó 

Sankt Gallen-i kolostor tervén 

az épületek és a különbözô 

udvarok körvonalai egyetlen 

bonyolult, geometrikus textú-

rává szövôdtek össze. Ha úgy 

vesszük, a kolostor maga is 

kert: a profán világtól való el-

vonulás kertje, egy önmagába 

zárt, önmagát fenntartó világ. 

A szerzetesek életük végezté-

vel sem hagyták el ezt a szent 

helyet, hiszen a templomot 

körülvevô ligetbe temetkez-

tek.

A kert végsô soron átmenet: 

a kint és a bent, az ég és a föld 

találkozási pontja, ahol még 

biztonságban érezzük magun-

kat, mégis kint vagyunk a 

nagyvilágban, a természetben. 

E két véglet egyidejû jelenléte 

és „együtt-mûködése” miatt 

lehetséges, hogy a kert a mai 

napig szent, de legalábbis na-

gyon megbecsült hely ma-

radt.

Fray Anna

Talán véletlen, de mégis szimbo-
likusnak érzem, hogy a lapzárta 
21-ére esett. Most már nincs más 
választása a tavasznak, el kell 
kezdôdnie. Magam már látom is, 
hiszen az ablak alatt színesedik a 
kert. Hunyorok, tôzikék, primulák, 
krókuszok, törpe íriszek vonják el 
a szemet, a még kopár részekrôl. 
De fogjunk munkához.

Az ágyásokat, fák körül felásott 
részeket gereblyézzük el. Ezzel a 
tavaszi szelek szárító hatását 
csökkentjük. Ha elvégeztük gyü-
mölcsfáink tavaszi lemosását, 
következô fontos teendô a csont-

héjasok monília elleni megvédése. 
Ezt már fehérbimbós állapottól 
kezdve megtehetjük. Az 
,,alakfák”ágait meghajlíthatjuk, 
megkötözhetjük. A tavaszi metszé-
sen kívül a védekezések ilyenkor a 
legfontosabbak a gyümölcsösben.

Pázsitunkat is alaposan ki kell 
takarítani, és ha gombás fertôzést 
találunk permetezni kell. Az idei 
évben a hópenésznek nincs nagy 
valószínûsége.

Ôsszel virágzó díszfákat, dísz-
cserjéket még ültethetünk, és fejez-
zük be a rózsametszést. A hónap 
közepétôl a liliomok, és kardvirá-

gok is már kiültethetôk. Ugyancsak 
sor kerülhet a dáliákra, és kánnák-
ra is. Ültetésüknél tartsuk szem 
elôtt, hogy fényigényes növé-
nyek.

Szokás szerint ,,madárkérés” is 
van. A jó idô beköszöntével foko-
zatosan fejezzük be az etetést. 
Énekes madarainknak káros, ha a 
kelés után téli napraforgóval pró-
bálják a fi ókákat etetni.

A Húsvéti ünnepekre minden 
jót, és sok színes kerti virágot kí-
ván:

Ort János – kertész
30-294 8414

Húsvét elôtt olyan növényrôl írok, amelynek mag-
jából sütemény is készíthetô.

Kerti mák (Papaver somniferum L.) Mediterrán 
származású élelmiszer és ipari növény. Egyéves. A 
kopasz szára és levelei kékes-deresek. Nagy virágai-
ban a szirmok fehérek, rózsaszínûek, lilásak lehetnek. 
Egy virágzó máktábla igen szép látvány. A termése 
nagy tok, amit gubónak neveznek. Olajos magvai igen 
aprók, színesek. A pipacs rokona. Minden részét fel-
használják jóra és rosszra is! Latin nevében a 
somniferum a somnifer – álmot hozó szóból szárma-
zik. Régen faluhelyen mákgubó teával csendesítették 
a síró csecsemôket a szerencsétlen és tudatlan anyu-
kák, akiknek dolgozniuk kellett! A Tiszavasváriban 
mûködô alkaloida gyár a magyar Kabay János talál-
mánya alapján a száraz mákszalmából állította elô a 

gyógyászatban nélkülözhetetlen gyógyszereket. A 
keleti országokban (Irán, Afganisztán, India, Kína) 
már Krisztus születése elôtti idôkben termesztették és 
használták a zöld gubó megsértésekor kifolyó és 
megszilárduló ópium tartalmú levet, amit szertartásos 
körülmények között szívtak. Ezt hosszú idôn keresz-
tül alkalmazva testileg és lelkileg is tönkre teszi a 
kábítószer fogyasztót. Plinius így ír róla: „Az ópium 
nemcsak álmot válthat ki, hanem nagyobb mennyi-
ségben halált is okozhat.”

A görögök Morfeuszt, az álom istenét máktokkal 
ábrázolták. Az elsô kínai feljegyzés Kr. e. 973-ból 
származó gyógyszerkönyvben található, mely szerint 
altatásra és fájdalomcsillapításra alkalmazták az ópiu-
mot. Szívásra csak a XVII. századtól használták és 
káros hatása miatt császári rendelet tiltotta.

Magja olajosmag. Telítetlen olajsavai (linolsav, 
olajsav stb) miatt egészséges. Magas a kálium, kalci-
um, magnézium, foszfor tartalma, kis mennyiségben 
vasat is tartalmaz. Kevés E vitamin és biotin is van 
benne. Mint gyógynövényt idegbetegségek, álmatlan-
ság, hasmenés, görcs, köhögés esetén használták. 
Erôs hatása miatt ma már igen óvatosan alkalmaz-
zák.

Az ópiumból fontos gyógyszereket állítanak elô: 
morfi n, kodein, papaverin stb. Ezeket szigorú 
ellenôrzés mellett kaphatják a rászoruló betegek.

Ôrölve tésztára (pl mákos guba) és süteményekhez 
használjuk. Íme egy fi nom máktorta.

Tésztájához 6 egész tojás (a fehérjét kemény habbá 
verem), 6 evôkanál porcukor, 6 dkg darált mák, 6 dkg 
búzakeményítô, csipetnyi só kell. Sütôpapírral kibé-
lelt kerek tortasütôben vagy lapos gázsütôben köze-
pes lángon megsütöm. A kihûlt tésztát ügyesen szét-
vágom. A töltelékhez 14 dkg darált mák, 7 evôkanál 
porcukor, 10 dkg margarin, fél dl feketekávé szüksé-
ges. A töltelékhez a mákot forró feketekávéval lefor-
rázom, majd a cukrot hozzákeverem. A habosra kevert 
margarinnal egynemû krémmé alakítom. A kihûlt 
tésztalapok közé, majd a tetejére kenem a krémet. Jól 
hûthetô, fagyasztóban fél évig is eltartható, ezért 
egyszerre nagyobb adagban is készíthetô. Elôször egy 
adaggal próbáljuk ki!

Jó étvágyat kívánok hozzá!
Stollmayer Ákosné

Kerti dolgaink
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Közeledik a ballagás ideje. Az 
óvodában is ballagnak a csöppsé-
gek, mielôtt végleg maguk mögött 
hagynák ezt a fontos óvó-nevelô 
intézményt, hogy ôsszel a kezdet-
ben komornak tûnô iskola falai 
között kezdhessék el a számolás, 
írás és olvasás tudományának elsa-
játítását. És ha tudnák, micsoda 
gyönyörûség vár rájuk késôbb az 
alaptudás megszerzésének birto-
kában! Sok-sok mese, amiket im-
már saját maguk bogarászhatnak ki 
a nívós magyar gyerek- és ifjúsági 
irodalomból. Például Lázár Ervin 
örökzöld meséit.

A kilencvenes évek végén bal-
lagott el az óvodából legkisebb 
utódom „végzôs” csoporttársaival 
együtt. Legyen ez a jeles nap em-
lékezetes számukra! Készítsünk 
mi, szülôk, kis meglepetés-
színielôadást a gyerekeknek! – 
gondoltam magamban. 

Összedugtam a fejem a többi 
mamával. Mikes Krisztában a kö-
zös ügy lelkes hívére akadtam, 
ezután már semmi nem állhatta 
útját az ötlet megvalósulásának

Szervezkedtünk, castingoltunk, 
dramatizáltunk, rendeztünk, pró-
báltunk. A jelmezek, díszletek, 
kellékek kiötlésében a már „bevá-
logatott” szereplôgárda is részt 
vett. A stáb remekül mûködött 
együtt, mindenki szeme elôtt ott 
lebegett a porontyok ámuló arcki-
fejezése, amikor majd egy igazi 
mesejáték kellôs közepén felisme-
rik édesanyjukat, mint Mikka-
makkát, Bruckner Siegfridet, 
Aromot, Vacskamatit, Nagy 
Zoárdot, Ló Szerafi nt, Mamintit, 
Szörnyeteg Lajost, és nem utolsó-
sorban Dömdödöm-öt.

Elérkezett a ballagás napja. 
Miután az aprónép tarisznyájával 
a vállán bejárta az óvoda összes 

termeit, az óvónôk vezetésével 
bevonult a tornaterembe. Mint a 
verebek, leültek egymás mellé az 
odakészített hosszú padokra, és a 
nézôtérrôl máris rácsodálkoztak a 
kifeszített, hatalmas, dupla 
lepedôbôl függönnyé avanzsált 
fontos kellékre, ami mögött észre-
vehetetlenné zsugorodva, remegô 
gyomorral ott izgultunk, másod-
percekkel az egyszeri és megis-
mételhetetlen színielôadás kezde-
te elôtt. Mindvégig sikerült még az 
óvónôk elôtt is titokban tartanunk 
e konspirációt. Izgés-mozgás, 
meglepett arcocskák, kérde-
zôsködés: mi lesz most?! Majd 

Kriszta, aki a konferanszié szere-
pét vállalta magára, elkezdte a 
mondókáját. Innen már nincs 
visszaút, jöjjön, aminek jönnie 
kell! És gördülékenyen, hiba nél-
kül végigjátszottuk a mesét. 
Remélem, hogy Bruckner 
Siegfrieden, a kiérdemesült orosz-
lánon sem látszott, hogy pillana-
tokkal korábban a függöny mögött 
azért oroszlánhoz nem igazán 
méltó módon – tördeltem a man-
csaimat izgalmamban. 

Színházrajongóvá érett Zsófi  lá-
nyom azóta is mosolyogva emlege-
ti azt a bizonyos délutánt.

Tatár Judit

Az I. világháború után Angliában, 
majd Európa-szerte elterjedtek és 
kedveltté váltak a trolleybuszok. A 

BSzKRt. (Budapest Székesfôvárosi 
Közlekedési Részvénytársaság) is 
mérlegelte e jármûvek elônyös tu-
lajdonságait, ennek köszönhetôen 
Óbudán nem villamosvonal hosz-
szabbítás történt, hanem kísérleti 
trolibuszüzem felvétele.

1933.december 16-án indult el 
az elsô trolibusz Óbuda, Vörösvári 
út – Bécsi út – Óbudai Új 

Köztemetô útvonalon. A 2,7 km 
hosszúságú ,,pályán” hétközna-
pokon egy, vasárnaponként három 

kocsi közlekedett. Ezek még 
jobbkormányosok voltak, mindet 
ingyen adta át kipróbálásra a Ganz 
és a MÁVAG.

A vonal megnyitására három 
trolibuszt szerzett be a közlekedési 
társaság: két Ganz és egy MÁVAG 
gyártású jármûvet. Az acélvázas 
szerkezetû trolibuszok jellegzete-
sen szögletes alakúak voltak, a 

végsebességük 30-40 km/h körül 
alakult, de a merev felsôvezeték-
rendszer miatt gyakran sebesség-
korlátozásokat kellett elrendelni. 
Az akkori elôírásoknak megfelelôen 
akkumulátoros fényszóróval, 
irányjelzô intôkarral, illetve rend-
számtáblával voltak felszerelve a 
trolik, amiket a BSZKRT színeinek 
megfelelôen sárgára és barnára 
fényeztek.  A próbaüzem beváltot-
ta a hozzá fûzött reményeket. A 
trolik ,,T” illetve ,,7” jelzéssel köz-
lekedtek. Egy 1939. évi menetrend 
szerint 8 perc volt a menetidô, a 
követési idô 10-20 perc között 
mozgott. A Vörösvári úttól 6.00 
órától 22.00 óráig, a Köztemetôtôl 

6.10 órától 22.10-ig indultak az 
elektromos járgányok. A jobbkor-
mányos kocsik tovább közleked-
tek, miközben 1941. november 9-
én áttértünk a jobb oldali közleke-
désre. A II. világháború alatt az 
üzemidôt csökkentették.

1944. szeptember 21-én légitá-
madás érte a viszonylatot, a 
felsôvezeték megrongálódott, így a 
jármûveket az óbudai vonalról 
félreállították.

Sajnálatos módon 1944 
decemberétôl egészen 1949. de-
cember 21-ig nem volt trolibusz-
közlekedés Budapesten.

Bérci Mária
Óbuda évszázadai Kortárs Kiadó 1995

Ötletadó:

Még van idô!
Avagy miért örültem meg Mikes Krisztának?

(Mert mi már játszottunk egy csapatban!)

Óbudai trolibusz

Bízzon meg bennünket ingatlana értékesítésével és bérbeadásával!
JUTALÉKUNK: 2,5% + Áfa
MÛKÖDÉSI TERÜLETÜNK:

Testvérhegy, Táborhegy, Remetehegy, Mátyáshegy, Csúcshegy
Kérem, egyeztessen idôpontot!

Forster Judit
Iroda: Erdôalja út 46.

Budapest elsô trolibuszvonala Óbudán a Bécsi úton létesült 1933-ban, a 

Vörösvári út - Temetô végállomásokkal.
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Ezt hallva mindannyiunk fülé-
ben vidám hangok csengenek fel 
és lábunk táncot kíván. De vajon 
honnan, kik hozták ezt a zenét 
hazánkba? A sramli zene a beván-
dorolt németajkúak, itthoni nevü-
kön svábok zenéje.

Mikor érkeztek az elsô telepesek 
Óbudára?

A törökök 150 éves uralma alatt 
Magyarország lakossága nagyon 
megfogyatkozott, ekkor 
Németországból kértek vállalkozó 
szellemû, szorgalmas munkásokat, 
hogy jöjjenek Magyarországra, te-
lepedjenek le nálunk.

Az óbudai svábokat braunhax-
lereknek is hívták. A ,,braunhaxler” 
szó szerinti fordításban barna lábút 
jelent. A szorgos svábok szôlôt 
mûveltek, a földeken dolgoztak, 
takarékos emberek lévén, hogy a 
cipôjüket kíméljék, mezítláb dol-
goztak, feltûrték a nadrágszárukat, 
és a nap lebarnította, a szél kicser-
zette a lábukat.

Ünnepnapokon pedig felcsen-
dült a sramli zene.

A sramli eredetileg tipikus bécsi 
szórakoztató, népies zene a 
Schrammel testvérekrôl (Johann és 
Josep Schrammel) kapta a nevét. 
1878-ban alapítottak egy kis 
együttest egy gitárossal, Anton 

Strohmayerrel. Bécsben, hozzájuk 
csatlakozott egy Georg Daenzer 
nevû klarinétos, így jött létre az 
„ôs-zenekar”, ami „Specialitäten 
Quartett Gebrüder Schrammel”-
nek nevezte magát. Palotákban, 
bálokon játszottak a bécsi arisztok-
ráciának, valóságos sramli-eufória 
tört ki.

Jellemzôi: a repertoár népszerû 
keringôkbôl (valcer), indulókból 
(mars), polkákból és népies dalok-
ból áll. 

Tipikus hangszerei kezdetben a 
hegedû, gitár, klarinét, harmonika 
és szólóének. Napjainkban 

mûködnek kizárólag fúvós hang-
szerekkel zenélô együttesek is. A 
hangszer-összeállítás változó, gya-
kori a gitár-harmonika és a hegedû-
gitár-harmonika együttes is.

Ezen a fotón az alapító 
Schrammel testvérek valamint ze-
nésztársaik láthatók.

Az Óhegy Hírek internetes 

honlapján a http://tarspitzbuam.
uw.hu/ hivatkozáson túl további 
ízelítôt is kaphatnak kedves olva-
sóink a sramli zenébôl, és megnéz-
hetik, hogy hogyan táncolnak erre 
a derûs, jókedvû zenére.

Bérci Mária

…olyan, amilyen. A sok, szür-
ke, téli nap után, már mindenki-
nek igen jól esne, a színes, madár-
dalos, tavaszi kavalkád. A Tavasz-
tündér azonban elég fukar. Úgy 
látszik a jó kedvét, késôbbre tar-
talékolja. No jó, azért már vannak 
biztató elôjelek. A feketerigók 
esténként tavaszi trillákat küldöz-
getnek. Megérkeztek a 
fenyôpintyek, sôt a seregélyek is 
itt bohóckodnak nap, mint nap.

Lelki újjászületésre is szüksé-
günk lenne. A mostani világválsá-
got megélô, munkáját féltô ember 
nagyon rászolgálna a természet 
ajándékaira. Kicsi a baj, vagy 
nagy? Még alig átlátható. Keressük 
a megoldást. Mi lehetne segítsé-
günkre? Mit tehetünk a hétköz-
napokban, ami erôt ad? Valaki ál-
lítja, ha létezik ilyen, a válságnak 
pozitív mellékhatása is van. 
Szûkösebb eszközök révén, rek-
reációs dolgokat kellene keres-
nünk. Közelebbrôl – gondoljunk 
olyan élethelyzetre, mintha hosz-
szas áramszünet volna. Ilyen 
esetben mihez is kezdenénk, a 

hirtelen megszaporodott szabad-
idônkkel.

Estefelé kiülhetünk az erké-
lyekre, teraszokra a gyermekekkel 
együtt, nagy bolyhos takarókba 
burkolózva, piros almákat rági-
csálva.. Nézegethetjük a csillago-
kat. Elmondhatjuk a csillagképek-
kel kapcsolatos történeteket, me-
séket. Hétvégén kihasználhatjuk 
remek környezetünk adta 
lehetôségeket. Menjünk fel csalá-
dostól a Virágos-nyeregbe, vagy a 
nagy erdei sétányra. Kiülhetünk, 
sétálhatunk. Vigyünk fel egy jóko-
ra kosár elemózsiát és piknikez-
zünk. Csodáljuk meg a tavaszi 
erdô ébredését. Csücsüljünk le a 
kisgyerekünkkel egy fûcsomó 
mellé. Beszélgessünk arról, mi-
ként is él itt, ez a kis élet. Minden 
élôlénynek helye, joga van az 
élethez  itt a Földön.

A nagy réten lehet fogócskázni, 
bújócskázni. Itt a körjáték, a „ 
labda meg a síp” tessék, tessék- 
együtt, nagy vidáman. 
Mindeközben kipirul a sok, drága 
kis gyermekarc. Gyönyörû látvány 

és még egészséges is. Mennyivel 
érdekesebb ez, mint ha bevinnénk 
ôket egy hodály-áruházba 
„shoppingolni”? Sírás lenne a vé-
ge, amiért ezt, vagy azt nem tud-
tuk, nem is akartuk megvásárol-
ni.

Nem lehet gond, amíg lelki 
tartalékaink vannak. Soroljuk 
csak fel, a legjobb dolgokat, amik 
a legfontosabbak nekünk. Az ám, 
ezeket lényegében teljesen in-
gyen kapjuk. A legnagyobb aján-
dék: az életünk. Ez nem is vitás! 
Ha egészségesek lehetünk. Ha 
rátalálunk, az igaz szerelemre, a 
párunkra, ez is mekkora ajándék. 
Aztán az egészséges kicsinyek 
érkezése. Mi ez, ha nem ajándék? 
Ha olyan szakmánk, hivatásunk 
adódik, amit szívesen, mosolyog-
va végzünk, no? Amire nem 
mondjuk azt, „gályázunk”! Ha 
megtaláljuk a harmóniát. Ha érté-
kelni tudjuk a család összetartó 
erejét. Ha fel tudjuk készíteni a 
fi atalokat a dolgos életre. És ha 
mindehhez még hitünk is van? 
Lám csak rengeteg pozitív kin-

csünk van. Tekintsük ezt bázis-
nak, ahonnan bármikor újra lehet 
kezdeni. Janikovszky Éva, írónônk 
tanácsait, pedig fogadjuk meg, 
mosolyogjunk.

Keressünk, akarjunk humoros 
szituációkat, beszélgetéseket. 
Valaki megváltoztatta a telefon-
kijelzôjét, kakaskukorékolásosra. 
Bárki telefonját derûsen fogadja. 
Már elôre jókat kuncog. Ha tet-
szik, tessék kipróbálni. 
Bekapcsolódni.

Keressük, találjuk meg azokat a 
gondolatokat, amik átsegítenek a 
nehézségeken. Ne csüggedjünk. 
Csak azért is érezzük jól magun-
kat!

Jóféle gondolatokkal feltölte-
kezve rejtsük el a csoki-tojásokat 
a bokrok aláidén Húsvétkor.

A Kis-kedvesek, akik majd 
megtalálják, magukkal viszik a 
hagyomány, a szeretet, a mosoly, 
a remény örömét.

Boldog Húsvéti Ünnepeket kí-
vánjunk kedves Mindannyi-
unknak.

W. Grass

A TV-híradó beszámol arról, 
hogy Cuncika számos vôle-
gényjelölt után végre meglelte 
az igazit, aki feleségül is veszi. 
Jó. Biztosan van néhány ember, 
akit ez érdekel. No, de hogy ezt 
este, fômûsoridôben kellene 
ország-világ elôtt közhírré tenni? 
Azt azért kétlem. Utólag már 
szinte elégedett lennék, ha csak 
egyszer mondták volna be. De 
nem! Több mint egy hétig, 
minden áldott este Cuncika 
táncol, vihog, sikong a 
képernyôn földön, vízben és 
levegôben, egy meseszép szige-
ten, és várja, hogy végre kimon-
dassák vele a boldogító igent. 
Mellette liheg, üdül egy többfôs 
TV-stáb, hogy mindezt fi lmre 
vegye, ami keservesen megdol-
gozott pénzünkbôl.

Tessék mondani, muszáj így 
irritálni a nem is tudom hány 
ezer létminimumon vagy az alatt 
tengôdô embert? Nem kellene 
inkább természetfi lmeket, szín-
házi közvetítéseket, sugározni? 
Hogy kultúrához jusson az is, 
akinek nincs pénze színházjegy-
re? A talmi helyett valami értéke-
set, jót, nemeset adni? Ami által 
talán jobbá válhatna a világ?
                                G. J-né

Az idei tavasz…

Sramli zene Morgolódásaim
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A Hegyvidéken valamikor alig 
volt társasház, de az utóbbi évek-
ben a telek eladások egyre gyak-
rabban társasház építés céljára 
történnek. A társasház a közös 
tulajdon és a külön tulajdon spe-
ciális kombinációja, melyre vo-
natkozó szabályokat az alapító 
okirat rögzíti. Mire is vonatkozik 
a társasház alapító okirat?

Az Ügyvéd válaszol:
Az alapító okiratban legalább 

két önálló lakás, vagy nem lakás 
célú helyiség a tulajdonostársak 
külön tulajdonába kerül (telek-
könyvben albetét). Az épülethez 
tartozó földrészlet, épületrészek, 
épület berendezés a tulajdonos-
társak közös tulajdonában marad 
(a telekkönyvben törzsbetét). 
Nemcsak lakás, hanem garázs 
vagy más, nem lakásnak minôsülô 
épület(rész) is kerület önálló 
albetétbe. Az albetétbe felvett 
tulajdon külön tulajdonnak 
minôsül és önálló adásvétel tár-
gya lehet. Kerülhet albetétbe 
olyan épületrész is, ami a tulajdo-
nostársak közös tulajdonát képe-
zi (pl. házmesteri lakás). A közös 
tulajdonban lévô albetét tárgyát 
képezô helyiség is önállóan 

értékesíthetô, de itt a tulajdonos-
társakat elôvásárlási jog illeti 
meg, ha kívülálló számára törté-
nik az értékesítés. Gyakran fordul 
elô, hogy a teremgarázs közös 
tulajdonú, külön albetétbe kerül. 
Ilyenkor az egyes lakás tulajdo-
nosokat valamilyen tulajdoni há-
nyadban illeti meg tulajdonrész a 
gépkocsi tárolóból, amely egy 
beálló helyet jelent. Elvileg itt is 
elôvásárlási jog illetné meg a tu-
lajdonostársakat, amennyiben a 
gépkocsi beálló helyet a tulajdo-
nos kívülálló személy számára 
értékesíti, de a Legfelsôbb Bíróság 
úgy értelmezi itt a jogszabályt, 
hogy amennyiben a társasházban 
lévô külön tulajdonban álló 
önálló lakás értékesítése mellett 
történik a hozzátartozó gépkocsi 
beálló értékesítése, úgy a gépko-
csi beálló tekintetében az 
elôvásárlási jog nem gyakorolha-
tó. Fennáll viszont az elôvásárlási 
jog gyakorlásának szükségessége 
és lehetôsége akkor, ha kizárólag 
a gépkocsi beálló hely értékesíté-
sére kerül sor kívülálló számára.

Dr. Krzyzewsky Miklós ügyvéd
info@krzyzewsky.hu

06 / 309 426-535

Hamar kitanuljuk, hogy földi 
háború egészen másfajta 
szörnyûség, mint a légi. Az utóbbi 
esetében itt a hegyen sorsunk a 
valószínûségen és a véletlenen 
múlik. Ha telibe találnak, nem volt 
szerencséd. Kész, vége! Egyetlen 
bomba zack-und-pack elsöpörheti 
a házat. Pincéstôl.

Az elôbbiben az életveszély ál-
landó és folyamatos - lévén esetleg 
akaratlanul is a célpont te magad, 
vagy a ház -, de a kockázat ésszerû 
védekezéssel és alkalmazkodással 
csökkenthetô. És, ha megpróbá-
lunk valamiként együtt élni a har-
coló katonákkal, akik nyilván ha-
marosan megjelennek. A mélypin-
cébe csak akkor kell lehúzódni, ha 
a tüzérség kezd el dolgozni. Az 
aknagránát nem csapja szét a há-
zat. A kézi fegyverek tüze és a re-
peszek ellen az alagsor is megvéd. 
Feltéve, ha nem tartózkodunk ép-
pen védtelen ajtó, vagy ablak kö-
zelében. Papa szerencsére még 
idejében felismerte, hogy, a kisszo-
bát valamelyest meg kell erôdíteni. 
Tenni kell valamit az ablak elé, 
amitôl ugyan a szoba sötét lesz, de 
biztonságot nyújt a kézi fegyverek 
lövedékei és a repeszek ellen. 

Nappal az épületet elhagyni, 
akár csak a kertbe kimenni öngyil-
kosság lenne. Soha nem lehet 
tudni, hogy kik és milyen szándék-
kal tartják megfi gyelés alatt a kör-
nyéket. Könnyen kitaláljuk: átme-
netileg megmerevedett a front. 
Mégpedig a közelünkben. A szó-
beszéd szerint a németek a 
Kisecelli kastélyba fészkelték be 
magukat, a szovjetek pedig a 
Kiscell lábánál lévô téglagyárat 
szállták meg, onnan indítják ismé-
telt rohamaikat a kastély ellen, 
melynek hatalmas, földalatti pin-
céjében több száz civil keresett és 
talált védelmet. Fent, a Mátyás-
hegyen ezzel szemben nincs ki-
épített frontvonal. Elôfordul, hogy 
a szovjet elôôrsök éjszaka birtokba 
veszik a csúcsát, de nappalra 
visszahúzódnak a Remete-hegyre. 
Azt azonban, hogy hagynak-e 
hátra ilyenkor rejtett elôretolt 
megfi gyelôket nem lehet tudni. 
Mellesleg a németek sem tudták.

Valamikor január közepe táján 
viszonylag csendes napfényes a 
délelôtt. Csak itt-ott ropog egy, két 
rövid sorozat. Zörögnek. Két fapo-
fájú nyilas nyomul befele. Fekete 
egyenruhában, karszalaggal, gép-

pisztollyal, övükbe dugdosott 
Vécsey kézigránátokkal. A papíro-
kat kérik, majd Papát kezdték 
faggatni. Megmondaná, hogy 
ugyan miért nincsen a fronton? S 
hogy miért nem vagyok ott én 
sem? Papa visszakérdez: Már miért 
kellene ott legyünk? Hát azért, 
mert Hindy tábornok magyar vá-
rosparancsnok testvér megparan-
csolta, hogy minden fegyverfogás-
ra alkalmas férfi nek ott a helye. 
Aki a parancsnak eleget nem tesz 
a helyszínen felkoncolandó. No, 
de honnan tudhatnánk, hogy ilyen 
parancs létezik? - ellenkezik Papa. 
Ki van plakátolva - válaszolja a 
vastagabb, nyírott bajuszú. Ne 
vicceljen, itt a hegyen plakát? 
Ugyan hol? Még fal sincsen, ahova 
plakátot lehetne ragasztani. A 
nyilasok végül belátják: errefelé 
tényleg nincsen falragasz. Így az 
azonnali felkoncolástól egyelôre 
eltekintenek Viszont szigorúan, 
utasítanak: kapjuk össze a mo-
tyónkat. Most elmennek, de visz-
szafele jövet megint benéznek, és 
akkor velük kell majd menjünk. 
Ajánlom erôsen, hogy ne ellenkez-
zen! - fi gyelmezteti Papát a 
rangidôs, aki leginkább olyan be-

golyózott Beszkárt kalauzra emlé-
keztet most, aki kis szaros bliccelôt 
fogott fülön a tuján.

Hogy így dolguk felét elvégez-
ték, kidugják az orrukat a házmes-
ter lakás ajtaján. A nap még mindig 
ragyogóan süt, a hó is még vakító-
an ragyog, mert lapos szögbôl 
nézve nem látszik a becsapódások 
kormos foltja. Még csend van. A 
nyilasok úgy vélik, hogy viszony-
lagos biztonságban vannak. 
Köpenyükkel a falat súrolva óva-
toskodnak el. Soha többé nem 
láttuk ôket viszont. Másnap 
Szépbácsi újságolja: Mókuciék 
elôtt találtak egy viszonylag ép 
nyilas sapkát, meg némi véres-
rongyos cafatokat. Nem tudni, kié, 
vagy kiké lehetett és hogyan kerül-
hetett mindez oda? Nyilasok nem 
szoktak a front közelében mutat-
kozni. 

Mi sejtjük. A ruszki aknavetôsök 
a hegyrôl jól láthatták ôket. Már 
akkor, amikor idejöttek. Kivárták, 
amíg távoznak és egyetlen lövés-
sel telibe trafálták a két gazem-
bert.

(Részlet Borvendég Béla
„Dreihundert Hôhe” címû 

emlékiratából)

1046 Budapest, Klauzál u. 9.

Mobil: 06 30 931-8448 • E-mail: szaboilona@szilepker.hu 

Tekintse meg referenciáinkat honlapunkon : www.szilepker.hu 

Cégünk profi lja ingatlanforgalmazás és magasépítő ipar, ezen 
belül saját beruházású lakóparki ingatlanok értékesítése, ter-
vezés, műszaki tanácsadás, műszaki vezetés, de elsősorban 
generál kivitelezés, új létesítmények építése, régi épületek 
felújítása, átalakítása, kertépítés.
A cég műszaki felszereltsége lehetővé teszi a szakszerű, 
magas színvonalú munkavégzést.

• Generálkivitelezés
• Felújítás
• Belsőépítészet
• Kertépítés
• Műszaki ellenőri tevékenység
• Ingatlanfejlesztés és forgalmazás
• Erős- és gyengeáramú hálózatok kivitelezése

zás

Földi háború

Társasház alapítása
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Iskolai hírek
Vidám és komoly programok

,,Tavaszi szél vizet áraszt…”, és 
sok-sok iskolai programot hoz. 
Kissé nehéz az elmúlt idôszak jeles 
eseményeirôl és az elkövetkezô 
idôszak kiemelkedô feladatairól 
írni.

Március elsô napjaiban pólófestô 
délutánt rendeztünk az érdeklôdô 
gyerekeknek az iskola könyvtárá-
ban. Kicsik és nagyok óriási buzga-
lommal készítettek egyedi mintájú 
felsôiket.

13-án, a terveknek megfelelôen 
az egész iskola felkerekedett, hogy 
a pákozdi múzeumban tisztelegjen 
a hôsök emléke elôtt. Útközben 
meglátogattuk Martonvásáron a 
Beethoven Emlékmúzeumot és az 
Óvodamúzeumot.20-án bohócok 
szórakoztatták napközis tanulóin-
kat a tornateremben. A két mûvész 
mókázásán jól szórakozott a mint-
egy 100 fôs közönség.

Március 27-én kerül megrende-
zésre a hagyományos Rákóczi-nap. 
Az ünnepi mûsort követôen vehe-
tik majd át a Rákóczi-jelvény kitün-
tetést az iskola legkiválóbb diákjai. 
28-án, szombaton tartottuk a kör-
nyezeti nevelés napját, melyen ke-
retében az iskola közössége meg-
újította az intézmény udvarának és 
belsô tereinek növényzetét.

Április 1-jén ,,Fordított napot” 
tartottunk. Az Erdôalját elsô alka-
lommal irányította diákok által vá-

lasztott diákigazgató. A jelöltek már 
korábban kampányoltak megvá-
lasztásukért, majd a Rákóczi ün-
nepség végén a gyerekek  
Stollmayer Róbert, 6. osztályos ta-
nulót választották meg.

IV. hó 6-án 17 órai kezdettel 
Csendes Éva pszichológus tart 
elôadást az iskolai agresszióról. Erre 
a programunkra minden érdeklôdôt 
szeretettel vár az iskola vezetése.

Április 8-án, a Költészet Napján, 
15 órai kezdettel az iskola 
versszeretô tanulói adnak mûsort a 
Népházban. Bízunk benne, hogy 
nemcsak a fellépô gyerekek szülei 
tisztelnek meg bennünket 
érdeklôdésükkel.

A tavaszi szünet ebben a tanév-
ben 6 napos lesz (elsô napja április 
9. utolsó napja 14-e), a húsvéti 
ünnepet mindannyian várjuk.

A programok felsorolását az áp-

rilis 18-i Egészségnappal folytatom. 
A sok-sok játékkal fûszerezett ren-
dezvénnyel igyekszünk felhívni 
tanulóink fi gyelmét az egész-
ségmegôrzés fontosságára.

Az ünnep közeledtén kívánok a 
magam és az iskola minden dolgo-
zója nevében áldott, békés húsvéti 
ünnepeket az újság olvasóinak.

Molnár Géza

Reggel nyolckor indultunk az 
iskolával Pákozdra. A hosszú utat 
busszal tettük meg. Az 5. osztály 
nagyszerûen érezte magát az uta-
zás alatt.

A másfél órás úton végig énekel-
tünk, ami egy kicsit ki is fárasztott 
bennünket. Amikor megérkeztünk 
Martonvásárra, rögtön a Beethoven 
Emlékmúzeumba mentünk. Ott 
megismerkedtünk a zeneszerzô 
életével, olyan hangszert is láttunk, 
amelyen a híres komponista ját-
szott. Ezután a pákozdi emlékhely-
re mentünk, ahol a múzeumban 

egy terepasztalon mutatták be ne-
künk az egész csatát, a magyarok 
védekezô és támadó hadmûvele-
teit. A szeles idô miatt megkértük 
a múzeum dolgozóit, hogy hadd 
tartsuk meg bent az ünnepi mûsort. 
A hetedikesek megemlékezése 
mindenkinek tetszett, még a múze-
umi dolgozóknak is. Az ünnepség 
után koszorút vittünk a pákozdi 
emlékmûhöz.

Az esôs, szeles idô miatt két 
tervezett programról lemaradtunk, 
de szerintem így is élvezte az egész 
iskola ezt a napot.

Hetente kétszer az iskola torna-
termében akrobatikus rock and 
roll –t gyakorolhatnak a gyerekek. 
Vidám, pergô ritmusú zene és ke-
mény munka hangjai szûrôdnek ki 
a terembôl. Jó hangulatú, de ke-
mény edzés tanúi lehetünk, amikor 
bepillantunk a tornaterembe. 
Fülöp Attilát, az edzôt, telefonon 
sikerült elérnem, hogy errôl a dina-
mikus, szép sportról érdeklôdjek.

Az iskolákban hat éves kortól 
kezdjük az akrobatikus rock and 
roll oktatását.

Mennyiben más ez a gyerekek-
nek, mint egy testnevelés óra?

A legnagyobb különbség és 
motiváció a zene. Mai slágerekre  
mozgunk, táncolunk, mert feldob-
ják a fi atalokat, ösztönzik ôket. 
Elôször csak hangulatot adnak, 
késôbbiekben akár életmóddá is 
válhatnak.

Hogyan választjátok meg a ze-
néket?

A zene gyorsasága a legfôbb 
kérdés, például a Hungária dalok 
megfelelôk. Érdekes, hogy a kicsik 
sokkal jobban szeretik a magyar 
dalokat, mint a nagyok.

A mozgásformák tekintetbe ve-
szik a gyerekek életkorát?

Fel van építve a tananyag, mely 
maximálisan fi gyelembe veszi a 
gyerekek életkorát, terhel-
hetôségét. Figyelembe kell ven-
nünk, hogy itt az Erdôalja úti isko-
lában  is többségében lányok a 
tanítványaink. Sajnos fi úk nemigen 
jelentkeznek. Eleinte ezt a mûfajt 
könnyebb csoportosan megtanul-
ni, mint párosban. Bár ver-
senyszerûen az akrobatikus rock 
and roll  páros tánc. A „Négy 
muskétás sportegyesület” arra ré-
gen rájött, hogy  érdemes egy 
lányformációs kategóriát kialakíta-
ni, illetve  show kategóriát, mely-
ben több lány táncol együtt. 
1998-ban magyar kezdeményezés-

re indult ez a formáció és már vi-
lágbajnokságot rendeznek belôle.

Más ez, mint az aerobik?
Izomzat terhelésében is más, 

nemcsak koreográfi ájában. Ennél 
gyorsabb sport nemigen van. 

Milyen alkatú gyermeket érde-
mes ilyen foglalkozásra beíratni?

Mindenképpen a nagy mozgás- 
igényû, alacsony, izmos gyerme-
kek sportja ez.

Itt az Erdôalja úti iskolában je-
lenleg hány növendéketek van?

Kilencen tanulnak most. Várjuk 

az érdeklôdôket. Szép sport, csak 
ajánlani tudom.  Rengeteg fellépé-
sünk van, megyünk versenyekre. 
Bízom abban, hogy az évvégére 
vagy a jövô év elejére ezek a kis-
lányok is olyan szintre jutnak, hogy 
versenyezhetnek.

Akkor lesz sikerélményük, meg-
tapsolják majd ôket.

Taps az biztos lesz, de remélem, 
sikernek fogják elkönyvelni a he-
lyezéseket is. Mert a versenyszel-
lem a sportban nagyon fontos.

Lejegyezte: Babiczky László

A „Négy muskétás” tanítja a lányokat
Beszélgetés: Fülöp Attilával

Metzger Enikô 5. osztályos tanuló fogalmazása:

Élményeink Pákozdon

Bemutató óra
a beiratásra készülô anyukák 

és apukák számára.

április 21-én, kedden 

8 órai kezdettel,
amelyet 

Wölfné Gyurasics Mónika, 
leendô elsô osztályos 

tanító tart.
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AZ EGYESÜLET

HÍREI

,,Egynek minden nehéz, 

sokaknak

semmi sem lehetetlen”

Álladó programok a Táborhegyi Népházban

1037 Budapest, Toronya u. 33.

Társastánc felnôtt hétfô 20.00-21.30 h
Jóga mindenkinek hétfô 17.00-18.30 h
Zenebölcsi  kedd 10.00-11.00 h
Játszóház hónap elsô kedd 17.00-19.00 h
Nôi torna kedd, csütörtök 18.00-19.00 h
Férfi  torna kedd, csütörtök 19.30-20.30 h
Pilates torna szerda, péntek 8.00-9.30 h
Bridzs klub szerda  18.00-22.00 h
Hastánc szerda 18.00-20.00 h
Társastánc junior szerda 16.30-18.00 h
Számítógépes tanfolyam kezdôknek kedd, csüt. 9.30-11.30 h
Thai masszázs bejelentkezés alapján péntek  16.00-18.00 h

Sáringer Kálmán önkormányzati képviselô fogadóórát tart minden hónap 
elsô keddjén, 17.00-18.00 h.

Egyesületi iroda nyitva tartása: hétfôn 8.00-12.00 h, szerdán 16.00-19.00 h. 
A hét többi napján elôre egyeztetett idôpontban: Mikes Kriszta, tel.: 20-886 
4045. Gondnok, Kiss Gabi, tel.: 430 1326, bejárat a Népház udvaráról.

HAVILAP (MKM 226.674/1998)

Kiadja: Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete,

1037 Bp., Toronya u. 33. 

Telefon: 430-1326

E-mail: egyesulet@ohegy.hu, 

web: www.ohegy.hu

Felelôs kiadó: Felcsuti László elnök.

Szerkesztôk: Cseresznyák Veronika, 

Jármayné Tatár Judit, Mikes Kriszta, 

Szász Kálmán.

Hirdetésfelvétel: Óhegy Egyesület. 

Telefon: 430-1326

Elôkészítés: Petit Typo Bt. 

Nyomás: MédiaPress 1990 Kft.

Megjelenik: 3000 példányban

Április elejétôl új gondnokai 
vannak a Népháznak: Kiss Gabriella 
és férje: Kiss Bogdán.

Gabriella fôiskolai hallgató, 
Bogdán végzett gépészmérnök. 
Fiatal házaspárként, közös életük 
elején nagy lendülettel és várako-
zással vállalták el a hegy nappali 
szobájaként üzemelô ház felügye-
letét.

Bogdánnak nem volt ismeretlen 
a Népház, hiszen születése óta 
hegyi lakos, a Váradi utcai 
Általános Iskolában végzett, majd 
az Óbudai Gimnáziumban folytatta 
a tanulmányait, érettségi után pe-
dig a Mûegyetem diákja volt, 
kitûnô eredménnyel diplomázott a 
gépészmérnöki karon, majd a ke-
rületben talált tervezôi munkát.

Gabi erdélyi származású, Hargita 
megyében született, jelenleg az 
Általános Vállalkozási Fôiskola 
elsô évfolyamos hallgatója. Kedves, 
nyitott, barátságos természetûek 
mindketten. Reméljük, hogy a 
programjainkat látogató lakosok 
örömmel és szeretettel fogadják 
ôket, és Gabiék is jól fogják közöt-
tünk érezni magukat!

M. K.

Március már tavasz, akármeny-
nyire is küzd még a tél. Nagy öröm 
ért bennünket, mert végre a sok 
gyakorlás szép eredményt hozott. 
A XXXII. BBF Hungexpo amatôr 
Csapatversenyén, melyet március 
13-án tartottak, két csapattal is in-
dult klubunk a Budai Motor I. Az 
egyik csapatunk dobogós lett, 
mégpedig az elsô helyezést vívta 
ki. Elmondásuk szerint kemény 
verseny volt, erôs ellenfelekkel. 
Nagy koncentrációt, tudást igé-
nyelt. A csapat tagjai: Kovács 
Erzsébet, Fehér Ditrich Krisztina, 
Bánlaki Csaba és Harkai Csaba 
volt. Érmet és kupát is nyertek. A 
mellékelt képen ôk láthatók.

Gratulálunk, mindenki nagyon 
büszke rájuk és természetesen a 
koccintás nekik is járt. Zoltán, 
Ildikó, Sándor, József és Gábor, 
nevû sporttársainknak pedig bol-
dog névnapot kívántunk.

Márciusi pezsgôparti eredmé-
nyei: 1. Minarik Attila–Mátyás 
Károly; 2. Raksányi György–Császár 
László; 3. Lux Judit–Gergely Julia.

Lovász Marietta

Az Óhegy-hírek lapról sok dicséret érkezik, de nem 
kábít el bennünket. Jobban izgatnak a kritikák, amiknek 
mezsgyéjén elindulva közös gondolkozásra hívtuk 
azokat, akikrôl tudjuk, hogy nem közömbös számukra 
a lap. Olyanokat is, akiknek lapszerkesztés, vagy web-
lapszerkesztés mindennapi kenyérkeresô munkájuk. A 
kérdés, miként lehetne frissebbé, hasznosabbá tenni az 
Egyesület lapját, miként válhatna az mindannyiunk 
lapjává. A javaslatok következôképp összegezhetôk:

- A témákra vonatkozóan: hogy több élô riportra van 
szükség, beköltözô családokról, „hátsó kertek” 
történéseirôl. Kellenének kutya-témák, közbiztonsági 
témák, kulturális cikkek és helytörténet változatlanul. 
Többet kell foglalkozni az igen elmaradott környeze-
tünkkel. Ne felejtsük, hogy a lapot fôleg nôk olvassák.

- A lapszerkesztés módszerét tekintve kellene a ro-
vatrendszer. Minden oldalnak felelôse lenne, ami 

jelentôsen csökkentené az egy személyre jutó társadal-
mi munka mennyiségét.

- A lapot interaktívvá téve össze kell kötni az www.
ohegy.hu weblappal. A új hírcsatorna napi frissességet 
biztosít a havi „ritkasággal” megjelenô lapnak. Az in-
duló „ohegy forum” igen alkalmas lehet a fi atalabb 
korosztály, vagy épp a gyerekek bevonására is.

Sok hasznos ötletet kaptunk, megvalósításuk azon-
ban nem kis feladat. Kicsiny stábunk megduplázása is 
kevés lenne. A cikkek, riportok begyûjtése, a lapot 
eltartó hirdetések beszerzése komoly feladatot jelent a 
már hetedik éve munkálkodó és egyre fáradó 
szerkesztôknek. Szívesen vennénk érdeklôdôk szerep-
vállalását a lap – továbbá a weblap - szerkesztésében, 
akár egyes területek vagy témák teljes felvállalásában.

Felcsuti László
egyesulet@ohegy.hu

•  Reuma és lézerterápiás rendelését 

megnyitotta Dr. Szabó Katalin: DUNA 

MEDICAL 1036 Budapest, Kiskorona 

u. 20. Bejelentkezés: 387 1508

•  Digitalizálok hagyományos videoka-

zettáról illetve VHS és HI8 rendszerû 

videokamera kazettáról DVD-re. 

Vállalom fekete-fehér, színes fotók és 

diapozitívok szkennelését CD-re, 

DVD-re írással. Tel: 30- 663 4451; 

mariabe@freemail.hu

•  Gyógytornára jelentkezni lehet 

Mikes Krisztánál: 20-886 4045. 

Megfelelô számú jelentkezô esetén 

elindítjuk a programot a Népházban.

•  Bútorklinika a hegyen! Mindenféle 

bútor javítása, felújítása, antik és stílbú-

torok szakszerû restaurálása! Tel: 388 

2464 vagy 20 378 8017

•  Kerámia tanfolyam indul! Kéz-

ügyesség, kreativitás fejlesztés gyere-

keknek, felnôtteknek. Kismamáknak 

délelôtt is, amíg a mama alkot, a babá-

ra vigyázunk! Császár Tünde: 20-952 

2131

•  Thai masszázs péntek délután a 

Népházban. Bejelentkezés: Forgács 

Erzsébet: 70-776 0508

•  Kézmûves játszóház indul a Nép-

házban, kéthetente szombat délelôt-

tönként. Elsô foglalkozás: április 18. 

9-11 óráig. Program: agyagozás, báb-

készítés, gyöngyfûzés, csuhézás, ne-

mezelés, szalvétatechnika. Jelentkezni 

lehet: Császár Tündénél: 20-952 2131

•  Olasz nyelvû családnál esti gyerek-

felügyeletet vállalok. Tel: : 30- 663 

4451; mariabe@freemail.hu

’A mi lapunk, készítsük együtt’
Kibôvített szerkesztôségi ülésrôl - március 10.

Bridzs klub hírei

Apróhirdetések

Kiss Gabi, 

az új gondnokunk

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

E-mail: egyesulet@ohegy.hu, web: www.ohegy.hu
Felcsuti László elnök

Cseresznyák Veronika, Jármayné Tatár Judit,
Mohácsi Miklós, Piroch Zsuzsa, Szász Kálmán, 

Óhegy Egyesület. Telefon: 430-1326
Petit Typo Bt. MédiaPress 1990 Kft.

3000 példányban
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 - lakásméretek: 75-132 m²-ig
 - minden lakásból körpanoráma
 - értéknövel� beruházások (pl: golfpálya)
 - szabad bels� kialakítás
 - min�ségi kivitelezés
 - a földszinti lakásokhoz saját kertrész
 - penthouse lakásokban 50 m² terasz

További információ: www.gyongyhazak.hu 

További információ

www.gyongyhazak.hu
info@gyongyhazak.hu

Helyszíni értékesítési iroda 

1037 Budapest, Farkastorki út 1.

06 70 422 5000

1024 Budapest, Margit krt. 91. (Moszkva tér sarok)
Telefon: 315-30-89 · Nyitva: Hétf�-Péntek: 8-17, Szombat 8-13-ig

*2009. március 1. és 2009. június 1. között felvett törzskártyás hitelekre.

Bízzon meg több, mint 5 éves szakmai 
tapasztalatunkban

amit KIZÁRÓLAG 
ÓBUDA HEGYVIDÉKI 

ingatlanok 
forgalmazásával 
szereztünk meg!

Iroda: Farkastorki út 1.
info@obudahegyvidék.hu

Telefon: 240-8018

Táborhegy csendes utcájában, 
nagyon igényes családi ház, szép 
kerttel eladó, ára: 130 millió Ft 

Tel: 06 30 402 1444

Az óbudai hegyvidék egyik 
legjobb telkén, úszómedencés, 

luxus családi ház eladó, 
ára: 179 millió Ft 

Tel: 06 30 40 22 800

Pálinkás Gerg�
irodavezet�

06 30 402-2800

Sági Magdolna
ingatlanbróker

06 30 402-1444


