
Idén hetedik alkalommal

ÓHEGY NAPOK 2009
a Táborhegyi Népházban, június 12-13-14-én.

Az időutazás célja:

II. RÁKÓCZI FERENC FEJEDELEM KORA.

Június l2. péntek, l8 óra:
- Az Óhegy Napok ünnepélyes megnyitója

- Pécsi L. Dániel „jelképművész” kiállítása és előadása az 
„Egyházi és világi jelképek a Kárpát-medencében” és 

„Bottyán János generális címeres adománylevelének előkerülése” címmel
- Nagy Csaba tárogatóművész műsora

- Tóth Emese cimbalomművész kuruc-kori dalokat énekel
(A belépés ingyenes!)

Június l3. szombat, l8 óra:
Életképek Rákóczi fejedelem táborában

- Irodalmi összeállítás a Rákóczi-szabadságharc  történetéről, 
kuruc-kori versek és dalok.

Közreműködők: a II. Rákóczi Ferenc Ált. iskola diákjai, az Óhegy Egyesület tagjai,
valamint Juhász Lilla és Juhász Réka.

- Palotás: az Óhegy Egyesület tagjainak előadásában.
19 órakor kezdetét veszi a lakoma.

A lakomához a zenét (és a történelmi háttérelőadást)
Kecskés András és együttese szolgáltatja. 

A lakoma után a vendégek kuruc-kori táncokat tanulhatnak.
A vállalkozó szelleműek felolvashatják a lakomán a kuruc-kor ihlette verseiket, 

melyek közül a legjobbakat megjelentetjük az Óhegy Hírekben!

(Belépés a műsorra ingyenes. Lakomajegyek kizárólag elővételben 2500.-Ft-os áron 
vásárolhatók  Mikes Krisztánál, az Egyesület titkáránál! Tel.: 20-886 4045, vagy 430-1326)

Június 14. vasárnap, 10 órától:
- főzőverseny az „Óhegy legjobb szakácsa, 2009.” 

és - sütiverseny az „Óhegy legjobb cukrásza, 2009.” cím elnyeréséért.
Az ételek elkészüléséig a gyerekeket játszóház, a felnőtteket kézműves vásár és 
pálinka-kóstoló szórakoztatja. Az ifj abbak megismerhetik, a felnőttek pedig 

ismerősként idézhetik fel a „Tenkes kapitánya” és „Rákóczi hadnagya” című régi 
magyar fi lmeket a vetítéseken!

(Az ételek elfogyasztásához kóstolójegyek 250 Ft-os áron vásárolhatók a helyszínen!)

Minden kedves hegyi és óbudai lakost, az ő barátaikat,
rokonaikat és üzletfeleiket sok szeretettel várja az Egyesület Vezetősége.

(további információ: Benyóné Dr. Mojzsis Dóra ügyvez. elnök, szervező: 30-333 2902)

Támogatóink: az Önkormányzat, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, és a Zászlómúzeum.

Minden kedves h
rokonaikat és üzletfeleiket

vábbi információ: Benyóné Dr
f

Önkormányzat, a
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Támogatóink: az Ön
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43 éves vagyok, egy 21 éves egyetemista 
fi úgyermek anyja. Végzettségem szerint infor-
matikus mérnök, de tíz éve gazdasági területen 
dolgozom az Országos Tisztifôorvosi Hivatalban. 
Bízom benne, hogy ez a tízévnyi gyakorlat 
alapot ad az egyesületi feladatok ellátására. 

Mikor felkértek a pénztárosi tisztség betölté-
sére, hezitáltam egy ideig, gondolván, hogy a 
mai, rohanó világban kell-e közösségi feladato-
kat vállalni a napi hajsza mellé. A pro és kontra 
érvek felsorakoztatása után egyértelmû volt a 
válasz: igen. Hogy miért? Pontosan a mai roha-
nó élettempó miatt. Ha mûködik valahol egy 
közösség, ahol az együtt átélt élmények össze-

kovácsolnak egy 
csapatot, ahol szere-
tettel fogadják az új 
betérôket is, akkor 
kell, hogy érdek 
nélkül, csak a közös-
ségért tegyük a dol-
gunkat.

Köszönöm a 
közgyûlés bizalmát 
és remélem, mun-
kámmal megfelelô módon segíteni tudom az 
egyesület mûködését.

Mányi Gabriella

A sok talmi, értéktelen után végre egy értel-
mes mûsor fut a képernyôn. A kiválasztott csi-
nos ifjú egyetemista magabiztosan, mosolyogva 
ül be a székbe, és várja a kérdéseket. Az elsô 
háromra még megy valahogy a helyes válasz, 
de a negyedik már kifog rajta. 

A kérdés: „Mely országból küldte haza 
Mikes Kelemen leveleit?” Hosszú hallgatás 
után a hölgy Kína felé hajlik, de jó esélye van 
Angliának is. A játékvezetô kétségbeesett 
kérdésére, hogy miért is írt levelet 
Törökországból, végre kapcsol, és Török-
országra bólint. Hogy melyik városból küldöz-
gette azokat a fránya leveleket, már végképp 
nem tudja.

Jut eszembe, az ifjú hölgy bemutatkozásakor 
elmondta, hogy magyar szakos tanárnak készül, 
az ELTE hallgatója. A tíz játékosjelölt közül azért 
esett rá a választás, mert a leggyorsabban tudta 
megalakulásuk sorrendjébe sorolni a meg-
nevezett négy magyar rock-együttest. No 
komment.

G. J-né
Május 16-án este rendhagyó kiállítás 

megnyitón vehettünk részt a 
Népházban.

Juhos Kiss Sándor erdélyi, széki 
származású festômûvész kiállítását 
László Katalin nyitotta meg. Katalin a 
tôle megszokott fi gyelemfelkeltô módon 
beszélt arról, hogy a reneszánsz szemlé-
let mennyire erôsen formálta Juhos ké-
peit. A fi renzei képtárakban láthatjuk, 
hogy a festôk a kereszt mellett korabeli 
ruhákban ábrázolják a szereplôket. Ott 
térdelnek a fi renzei polgárok, szemüket 
a Megváltóra emelik, kezüket összekulcsolják, a 
katonák sokszor az ellenséges hadsereg ruhájá-
ban szerepelnek. Juhos Kiss Sándor képein a 
jellegzetes széki viseletben szerepelnek a ke-
resztút résztvevôi. Jelképe ez annak, hogy a hit 
mindig személyes, egyéni, jelenvaló. 

A nem bibliai eseményeket tárgyaló képeken 
a hétköznapokat, ünnepnapokat örökíti meg a 
festô. Mozgalmas és ünnepélyes kép, ami a fa-
lusi vasárnap reggelt ábrázolja. Templomba in-
dul a község apraja-nagyja, az évszázadok óta 
ugyanolyan színû viseletben. Ünnepi, tarka 

menet a reggeli, napfényben fürdô, dombolda-
lon álló templomhoz. Jelképezi a hagyományt, 
az összetartozást, az egységet. 

A képek mellett gyönyörködhettünk a zené-
ben is: Bella Péter tekerôlant mûvésznek és ifj. 
Sáringer Kálmánnak köszönhetôen.

Juhos Kiss Sándor testvére: János a megnyitó-
ra elhozta nemrég megjelent „A lélek örök” címû 
könyvét, amelybôl verseket olvasott fel. 

Finom gyöngyösi borokat kortyolgatva, vidám 
beszélgetéssel zártuk az estét.  

M. K.

…hát így éltek az elôdök. És hogy hogyan 
jártak össze? Nem mentek be egymás otthoná-
ba, hanem vagy átbeszéltek a kerítésen keresz-
tül kerti munkák közben, vagy összejöttek a 
vendéglôkben, és megvitatták a világ dolgait.

Mikor én följöttem, még megvoltak ugyanis 
vendéglôk és kocsmák. A Suszter vendéglô a 
Toronyában, Rupp vendéglô a Lendvai villával 
szemben, mellette egy vegyeskereskedés. 
Aztán a Gál vendéglô a Verhovina utcánál, ahol 
még üzletet is nyitottak. Késôbb a Gráf örököl-
te. A Jablonka végében állt Richterék 
vendéglôje. Akkor mûködött a Rosner, az egy 
nagyobb vendéglô volt. És had’ mondjam el, 
hogy ’44. december 24-én foglalták el a hegyet 
az oroszok, 22 embert fogtak össze, közülük 
egy jött vissza, Rosner Tóni. Aztán a mai Hedvig 

utcában, Bakó Mártáékkal szemben állt a 
Krasznai vendéglô. Ott szüreti bálokat, névna-
pokat rendeztek. A Sándor-József-Benedek volt 
a tavaszváró, azt mindig megünnepelték. 
Teraszán összejött a mi asztaltársaságunk is, Dr. 
Németh Béla, Turcsányi Béla, Szôgyényi Gyula, 
Juhos Sándor, jómagam, meg az autós Parajdi, 
a volkswagenes. Ebbôl már csak én élek.

A Gulyás borházra is emlékszem, a 
Jablonkán. Na meg a Fehér Tigris. Nagyon ne-
vezetes hely volt. Cifráné Rózsika volt a szakács, 
nagyon jól fôzött. Az apja vadgazda volt, ezért 
az összes vadas étel kitûnô volt. A Fehér Tigris 
tönkrement, és a Cifráné Rózsi, aki egyben 
társtulajdonos is volt, létrehozta az Aranybárányt 
lent, a régi Szentendre téren.

A vendéglôket zömmel a hegyiek látogatták. 

Éltek itt gyümölcstermelôk, voltak zöldség-
termelôk, és méhészek.

A gyümölcstermesztôk? Itt olyan gyümölcsö-
sök voltak, hogy talán sehol máshol a világon. 
Olyan illata volt az ôszibaracknak, hogy a pia-
con szag után mentek az emberek. Namost a 
Gizi néninek is kiváló barackja volt, de ô nagyot 
hallott. Mikor kosarával megjelent a piacon, 
összesúgtak-búgtak, hogy amíg a Gizi néni el 
nem adja a barackot, addig itt más nem árul. 
Gizi néninek segíteni akartunk, és megajánlot-
tunk neki egy hallókészüléket. Ô sokszoknyás 
volt, bekötött fejjel járt. Egyszer aztán sírva jött 
a rendelésre: „miért adtunk neki hallókészülé-
ket?”, mert korábban ô azt hitte, hogy örülnek 
neki. Mindenki bólintott, meg mosolygott. De 
most – mivel nem vették észre a kendô alatt a 
hallókészüléket– hallotta, az irigykedô meg-
jegyzéseket.

Lejegyezte: Szölösi Ágnes

Apróhirdetések
•  Reuma és lézerterápiás rendelését megnyitot-

ta Dr. Szabó Katalin: DUNA MEDICAL 1036 

Budapest, Kiskorona u. 20. Bejelentkezés: 387 

1508

•  Digitalizálok hagyományos videokazettáról 

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 stílbútorok szak-

szerû restaurálása! Tel: 388 2464 vagy 20 378 

8017

•  Olasz nyelvû családnál esti gyerekfelügye-

letet vállalok. Tel: 30-663 4451; mariabe@

freemail.hu

Tatár doktor anekdotái

Mányi Gabriella (Gabi)
Az új elnökségi tag, az egyesület pénztárosa

Juhos Kiss Sándor festômûvész 

kiállítása

Morgolódásaim
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A rendezvény nem más, mint az év legrövidebb éjszakájának megün-
neplése. Többféle hagyomány kötôdik ehhez a naphoz. Az észak-európai 
népeknél ezt az ünnepet sokkal erôteljesebben ülik meg, mint hazánkban. 
Ez érthetô, hisz az északi sarkhoz közel, e napon igen rövid az éjszaka, 
az égbolt éppen hogy csak beszürkül. Ilyenkor rituálisan tüzet gyújt az 
elmúlt év ünnepén házasodott pár, majd a bátrak a tûzet átugorják, ami 
ha sikerül, az az arra vállalkozó számára párra találást, jó egészséget, 
bôséget jelent.

Nem elôször jön össze idén a Táborhegyi Népház közönsége Szent Iván 
éjszakáján. A szabadtéri mûsor alkalmával tüzet gyújtunk, majd a tûz átug-
rását követôen jön a szalonnasütés, bográcsozás, vidám, közös éneklés az 
esti órákban. S ha itthon nem is annyira feltûnô a kései napnyugta, mégis 
elmondhatjuk, hogy az év legrövidebb éjszakájának voltunk tanúi.

Kezdés 19.00 órakor, részvétel piknik alapon, és mindenkit szeretettel 
vár az Egyesület Vezetôsége. Benyóné Mojzsis Dóra

Az Óhegy Napok vendége Pécsi L. Dániel

Jelek, jelképek, jelentések
Mint a népballadák vándorló kedvû 

hôseinek sorsa, úgy alakult munkával teli 
évtizedeken át Pécsi L. Dániel meghökkentô 
életútja. Dorogon töltötte gyermekkorát, 
majd egy mûszaki fôiskolán szerzett diplo-
mát. Közben már foglalkozott 
képzômûvészettel, zenével, irodalommal, 
mert elvállalva az Óbudai Mûvelôdési Ház 
kulturális klubjának a vezetését olyan jeles-
ségekkel került kapcsolatba, mint László 
Gyula, Nemeskürty István, Benda Kálmán, s 
az ott töltött tíz év során egyre inkább megerôsödött abbeli szándéka, 
hogy életmenetét a kultúra és mûvészetek irányába fordítsa át. 
Tárgyismerete és tájékozottságának gazdagodása a jelek és a jelké-
pek, így a címertan irányába terelték érdeklôdését, ami nem volt 
minden elôzmény nélkül, hiszen apai ágról címerrel is rendelkezô 
székely-magyar családból származott.

1992-ben Sára Ernô grafi kusmûvésszel megbízták a Magyarok 
Világtalálkozójának arculattervezésével és jelképének létrehozásával. 
Ezután jött el az ideje az önálló tervezôi létnek, ami azóta a címerter-
vezés egyedülálló specialistájává érlelte. Kiindulására nem a 
képzômûvészeti, fantázia teremtette megközelítés a jellemzô, hanem 
a tudományos, történeti alapozás, és csak ezt követi a grafi kai terve-
zés. Vallja, hogy a jelképek megértése és személyes vállalása az adott 
közösséghez való tartozás egyik ismérve, sôt feltétele, így annak 
történelmi múltjához való ragaszkodása, jelene fontosságának 
hangsúlyozása és a közös jövô iránti igény megvallása is. Vallja, hogy 
„az a jó címer, mely mindenki számára közérthetô, és szellemi üze-
nete a jövôbe mutató”.

Ma már több mint kétszáz használatba vett címer és zászló fûzôdik 
nevéhez és szolgál keretéül ünnepeknek, örömöknek, együttlétek-
nek. A nemrégiben elhunyt kiváló mûvészettörténész, Koós Judith 
ezt írta róla: „A Pécsi L. Dániel által alkotott címerek megôrzik és 
újrafogalmazzák történelmünk adott tájegységeihez, helységeihez 
fûzôdô örökségünket, melyek megtartása, ismerete erôsíti hitünket, 
történelmi tudatunkat és a magunkra találás értékeit.”

Részletek Fekete György cikkébôl
Mûhely 2008/3.

A Zászlómúzeum 1995-ben nyílt Józsefvárosban, és a világ elsô olyan 
állandó kiállítása, ahol Földünk országainak zászlói, címerei megtalálha-
tók. Ezek többsége jelenleg is használatos, de olyan jelképek is láthatók, 
amelyek olykor éveken átívelô politikai változásokat tükröznek. A kiál-
lítás részei földrészenként követik egymást, de kiemelt szerepe van a 
magyarországi településeknek is. A múzeum célja, hogy tárgyi valósá-
gukban is bemutassa az atlaszokban látható jelképeket, és információkat 
adjon a bemutatott országokról.

A múzeumban elhelyezett anyag Balogh László gyûjteménye, melyet 
1983-tól kezdve szerzett a világ országainak és közigazgatási egységei-
nek vezetôitôl. A jelenleg bemutatott anyag csak egy része a nagy 
gyûjteménynek, de a múzeum, az idôszaki és utazó kiállítások szerve-
zésével, az egész anyagot láthatóvá teszi. Alkalmanként egyéb érdekes-
ségekkel is várja a látogatókat, elôadások, címergyûjtemények és térké-
pek, vagy zászlótörténeti és heraldikai különlegességek bemutatásával.

Az Óhegy Napok alkalmával Balogh László különleges tablói, zászlói 
és Rákóczi korabeli térképei díszítik a Táborhegyi Népház tereit. 
Szeretettel várunk mindenkit ezen érdekességek megtekintésére.

Benyóné Dr. Mojzsis Dóra

Az ok egy évforduló: Bottyán János (közis-
mert nevén Vak Bottyán) halálának 300. évfor-
dulója. A császári ezredesbôl kuruc generálissá 
lett Bottyán l643-ban (vagy l644)-ben született, 
s 1709. szeptember 26-án (vagy 27-én), a 
Tarnaôrs melletti kuruc táborban halt meg.  
Ekkor hatalmas pestisjárvány dühöngött or-
szágszerte, innen ered az a legenda, hogy a 
tábornok pestisben halt meg. Valójában agyhár-
tyagyulladás okozta halálát. 1709. október ele-
jén fényes külsôségek, ágyúdörgés közepette, 
katonai díszpompával, hadi és gyászlobogók 
tengerében temették el Gyöngyösön, a ference-
sek templomában. Kriptáját nem jelölték meg, 
annak titkát a ferences barátok ôrizték. Pontos 
nyughelye a mai napig ismeretlen. A gyöngyö-
si templom falán levô márványtáblát Thaly 
Kálmán avatta fel a magyar országgyûlés nevé-
ben, 1907-ben. Lovasszobrát halálának 260. 
évfordulóján, 1969-ben emelték a templom 
mellett. Szülôvárosában, Esztergomban hidat, 
utcát, középiskolát, tavat neveztek el róla és 

2009-ben Bottyán-emlékév kezdôdött, egész 
évben változatos programokkal.

Bottyán generális hazájáért nemcsak vérét, 
hanem vagyonát is kész volt áldozni, s gyakran 
a maga pénzébôl fi zette katonáit, akik bálvá-
nyozták ôt. ,,Rójuk meg magunkat, s ki-ki, mind 
szegény, gazdag hadi és nem hadi ember adja 
ki hite szerint pénzének tizedét” - írta.

Bercsényi Miklós így emlékezik haláláról: 
,,Most hozták a hírt, szegény Bottyán vak sógor 
tegnap nyolc óra tájban béhunyta a másik sze-
mét is.”

II. Rákóczi Ferenc fejedelem - akihez mind-
végig hûséges maradt - írta róla:

,,Nem volt sem jó származású, sem mûvelt 
ember, ezért igen nyers volt, de józan, éber, 
szorgalmas. Szerette a népet, és az is rendkívül 
szerette ôt, mert katonáit szigorú fegyelemben 
tartotta, de mindenkor igazságot szolgáltatott 
nekik, amikor igazuk volt.”

Az Óhegy Napok alkalmával hallhatunk majd 
Vak Bottyán címeres adománylevelének 

elôkerülésérôl; Pécsi L. Dániel elôadásában. 
Emlékezzünk június 12-13-14-én, az Óhegy 
Napokon a kuruc-kor hôseire: II. Rákóczi 
Ferenc fejedelemre, Bercsényi Miklósra, Vak 
Bottyánra, Esze Tamásra, Béri Balogh Ádámra, 
Mikes Kelemenre és a többiekre!

Benyóné Mojzsis Dóra

Óhegy Napok - 2009

Miért pont Rákóczi kora?

Az Óhegy Napok támogatója:

A világ elsô zászlómúzeuma
1085 Budapest, József körút 68.

Szent Iván éj ünnepe
Észak-Európai népek kultúrája (2009. június 24. szerda)
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Korunk pestise

a depresszió
A minap hallgattam meg egy világhírû 

tudósunk, agykutatónk, dr. Freund Tamás 
elôadását a San Marco Szabadegyetemen. 
Az elôadás tágabb témája a „Belsô világunk 
szerepe a tanulási és memória folyamatok-
ban, agyhullámok és kreativitás” volt, ezen 
belül azonban komoly érdeklôdés követte a 
depresszióról, a szorongásról szóló elô-
adásrészt.

Az elôadó az elôadás elsô részében kifej-
tette, milyen szellemi és agymûködési folya-
matoknak kell lejátszódniuk ahhoz, hogy az 
agy megfelelôen tudjon külsô hatásokat, 
élményeket, érzékeléseket elraktározni 
(memorizálni). Mindezt úgy kell megtennie, 
hogy a tárolt emlékanyagot minél rövidebb 
idôn belül elô tudja hívni. Ez az agytevé-
kenység szorosan összefügg a tanulás folya-
matával és az alkotóképességgel, a kreativi-
tással. Ahhoz, hogy ezek a fontos agytevé-
kenységek minél hatékonyabban 
mûködjenek, belsô, szellemi világunk im-
pulzusainak (amivel a külsôkre reagálnak) 
kellô mértékben ki kell fejlôdniük. Belsô 
világunkat tehát fejlesztenünk, gazdagíta-
nunk kell és ezt legjobban a mûvészeti, er-
kölcsi, etikai nevelés révén érhetjük el. 
Amennyiben ez nem történik meg idôben, 
úgy a tanulás helyett, felejtés zajlik le az 
agyban, ezen kívül elsivárosodik a lélek, és 
a felületes tudásból származó frusztráltság, 
stressz is fenyeget.

Hopp, és máris ott vagyunk a stressz 
okozta szorongásnál, és a meg nem felelés 
generálta depressziónál. De miért is leselke-
dik és csap le ránk mostanában jobban a 
pestis. Sajnos két ellenséggel is meg kéne 
birkóznunk egyszerre. Az egyik az informá-
cióáradat, amit nem tud feldolgozni az 
agyunk, és így nem jut ideje arra, hogy a 
belsô világunkat felkészítse a külsô hatások 
megfelelô befogadására. A másik, a min-
dennapjainkból, így a családokból és az is-
kolából is hiányzó mûvészeti, erkölcsi, etikai 
nevelés. Ez a két mumus egyszerre, egy 
idôben bukkant fel, és egymást erôsítve 
próbál tönkretenni sokunkat.

(A depresszió fi ziko-kémiai, és a belsô 
szerveinkre gyakorolt élettani hatásairól 
legközelebbi lapszámunkban ejtenék szót, 
ugyancsak az elhangzott elôadáson hallot-
tak alapján.)

Szász Kálmán

Óhegy Napok vendége

A Kecskés 
Együttes
Június 13. szombat, 

18.00 óra

A zenekar repertoárján régi közép-euró-
pai és magyar zenemûvek egyaránt szere-
pelnek. Koncertjeiken számtalan régi 
hangszer szólal meg: lant, koboz, ud, 
gambák, dobok, rebek, fi dula, zergekürt, 
görbekürt, furulya, töröksíp… A Kecskés 
Együttes 1975-ben megnyerte a Brugge-i 
Régizenei Világfesztivál nagydíját, 1988-tól 
napjainkig pedig minden évben rangos 
fesztiválok állandó szereplôi: Stary-Sach, 
Radovljica, Barcelona, Velence, Ptuj, 
Blankenburg, Bécs, Linz, Kína, Csíkszereda, 
Szentendre, Esztergom, Szombathely, és 
még sorolhatnánk...

Idén újra ellátogat hozzánk a Kecskés 
Együttes. A Rákóczi táborát idézô lakomán, 
korabeli muzsikát, éneket és verseket eleve-
nítenek fel, majd a lakoma után korabeli 
táncokkal ismertetnek meg bennünket.

(szerkesztôk)

„Óhegy
legjobb szakácsa”

„Óhegy
legjobb sütise”

2009
Jelentkezhet a versenyre bárki,

aki meg kívánja mérettetni a fôzésben 

vagy sütésben való jártasságát.

A verseny idôpontja:

június 14. vasárnap 

13.30 óra

Készítendô mennyiség:

szakácsoknak 

cca. 20 adag étel
(fôzés reggeltôl a helyszínen, 

eszközöket hozni kell, költségtérítés 

10 000 Ft-ig)

A vendégek mindenbôl csak kóstoló 

adagot kapnak, 

kóstolójegy ára: 250 Ft.

Cukrászoknak 

1 tepsi sütemény, 

vagy 1 torta 
(sütés otthon, kérjük a pályamûveket 

a helyszínen, aznap 11 óráig leadni).

Jelentkezni lehet, és a részleteket 

megtudhatja Mikes Krisztánál 

a 430-1326, vagy a 20-886 4045 

telefonszámokon.

Máramarosi út lakói juttatták el hozzánk Bús 
Balázs polgármester úrnak címzett levelük 
másolatát, melyet cirka negyvenen írtak alá. A 
levélben a környékbeli lakók kifogásolják a 
buszvégállomás alatti új útszakasz lezárását. 
Levelükben rögzítik: „Örömmel tapasztaltuk az 
utóbbi évek fejlôdését … ugyanakkor felhábo-
rodva tapasztaljuk azt is, hogy az 
Önkormányzati erôfeszítéseket néhány ember 
önös érdeke, vélt, vagy valós kapcsolati rend-
szere megakadályozza abban, hogy az 
adófi zetôk pénzébôl épült útszakaszt … min-
denki rendeltetésszerûen használhassa.”

Az út tartós lezárása érthetetlen, hisz hány út 
épül a hegyen és azok munka végeztével 
azonnal igénybe vehetôk. A késlekedést több 
kritika és vélemény kíséri.

Néhányak szerint azért van az út lezárva, 
mert minôsége nem megfelelô, ugyanis villany-
oszlop van a csomópont közepén, és 
aknafedlap szûkíti felére a burkolatot. Ennek 
javítása további költségeket jelentene. Nem 
tûnik helytálló érvnek, mert a forgalom-techni-
kusok szerint ezek kiváló akadályokat képez-

nek a forgalom csillapításához. Mások szerint 
az út, a Bányát bérlô vállalkozó céljait szolgál-
ná. Ez sem tûnik helytállónak, hisz a park a 
Remetehegyi útról e nélkül is kiválóan 
megközelíthetô lett volna.

Vannak, akik az utcabéli lakók mögöttes 
kapcsolatrendszerére gyanakodnak, mondván 
leginkább az ô érdekeiket, nyugalmukat sérti 
az út, hiszen eddig járhatatlan földútnak nem 
volt forgalma, mostantól pedig a hegyoldal za-
jos átmenô forgalmára számíthatnak, igaz, fele 
annyira, mint amennyit most a Máramarosi 
útiak „élveznek”.

Szepessy Tamás alpolgármester urat újra 
felkerestük e problémával, de kérdéseinkre a 
régi választ adta. „Az útszakaszt mindaddig 
zárva tartjuk, – mondta – amíg az út forgalom-
ba-helyezési eljárása meg nem történik, illetve 
amíg a közlekedési hatóságok jóváhagyó hatá-
rozata jogerôre nem emelkedik. Ezt követôen 
az utat megnyitjuk.” Idôpontot nem tudott be-
határolni. A lakók most Bús Balázs polgármes-
ter hatékony intézkedését várják.

fl 

Még mindig Remetehegyi út!
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Hát, elôször is I. Rákóczi 
Ferenc fi a. Aztán? A kurucok 
vezére. Aztán? Egy nagyon 
gazdag erdélyi - felvidéki úr, 
aki fejedelem lett Erdélyben. 
Aztán? Akit a nyugati hatalmak 
rászedtek. Aztán? Az, akit 
késôbb a Károlyiak elárultak, 
a labancok megvertek és 
számûztek az országból. 
Aztán? Késôbb az éppen or-
szágló császár az elkobzott 
birtokait a Károlyiaknak ado-
mányozta hûségjutalomként. 
Aztán? Aztán, aztán meghalt 
Törökországban.

Nos, ha jól belegondolunk, 

körülbelül ez az, amit egy 
átlagmagyar tud a XVIII. század 
legnagyszerûbb magyarjáról, a 
korszak nagyhatású, szervezô 
hadvezérérôl, a hazáját talán 
legjobban szeretô államférfi rôl, 
a népe emelkedéséért teljes 
vagyonát és egzisztenciáját 
feláldozó nemesemberrôl.

Hogy még mi mindenki 
volt, és mit miért csinált, azt 
szeretnénk megmutatni, el-
mondani barátainknak, a hegy 
népének az Óhegy Napok 
egyik estéjén. Fel akarjuk 
hívni a fi gyelmet egy valóban 
élt nagyszerû elôdünkre, akit 

hiába árultak és buktattak el, 
mégis örök hôse és mintaképe 
lett a szabadságot mindennél 
fontosabbnak tartó, igaz haza-
fi aknak. Reméljük, sikerül 
jobban megismertetni min-
denkivel történelmünknek 
eddig talán méltatlanul 
mellôzött, igazán kiemelkedô, 
nagyformátumú alakját. Jó 
lenne, ha napjainkban is élné-
nek olyan tisztalelkû államfér-
fi ak, mint II. Rákóczi Ferenc. 
Talán éppen a körünkbôl 
kikerülô, felnövô ifjak lépnek 
majd a nyomába. Úgy legyen!

Szász Kálmán

Óhegy Napok elôadója:

Nagy Csaba, tárogatómûvész

A tárogató
A tárogató ere-

detét többen a 
töröksípban lát-
ják, aminek egyik 
legfontosabb sze-
replési helye a 
hadizene. A 
hangszer állandó 
résztvevôje az 
erdélyi fejedelmi 
és fôúri udvarok 
ünnepi felvonu-
lásainak. A Rákóczi-féle szabadságharc 
idején a kuruc világ jelkepévé vált, s ettôl az 
idôtôl kezdik tárogató néven emlegetni.

A 19. század második felében a magyar a 
nemzeti romantika idején felvetôdött a 
kuruckori hangszer modernizálásának gon-
dolata. Több próbálkozás után 1894 és 1896 
között, végül az eredetileg kettôs nádnyelv-
vel megszólaló kis, oboaszerû hangszerbôl, 
a töröksípból kiindulva Schunda Vencel 
József budapesti hangszerkészítô – aki 
egyszersmind a modern cimbalom megal-
kotója is – ezen a néven egy új hangszert 
konstruált. Egy bô menzúrájú, kónikus fa-
testet klarinét-fúvókával, egyszerû 
billentyûzettel látott el.

Schundát több magyar hangszerkészítô is 
követte, közülük a legismertebb Stowasser 
János, akinek tárogatóit napjainkban is 
nagyra értékelik. A tárogató leggyakrabban 
európai gyümölcsfákból, buxusból (pusz-
pángból), ritkábban paliszanderbôl készül, 
billentyûzete a német klarinét és oboa ötvö-
zete.

Magyarországon a második világháború 
után, mint a magyar nacionalizmus jelké-
pének tekintett hangszernek a használata 
háttérbe szorult, gyártása abbamaradt. Ma 
már több hazai mûhelyben is készülnek 
kiváló minôségû tárogatókat.

Nagy Csaba tárogatómûvész a Zene-
mûvészeti Fôiskola Debreceni tagozatán 
végzett klarinét szakos tanár. Hang-
versenyein elsôsorban azt a zenei irodalmat 
mutatja be, amely a kuruc táborokban, a 
nemesi udvarházakban, és II. Rákóczi 
Ferenc fejedelmi udvarában megszólalha-
tott.

A Magyar Rádió több alkalommal készí-
tett vele zenei felvételeket. A Hungaroton 
hanglemezgyárban készült zenei felvételeit 
(1990, 1992) ma is forgalmazzák. 

Nagy Csaba a Rákóczi Tárogató Egyesület 
elnökeként országos tárogatós találkozókat 
és világtalálkozókat szervez. Az Óhegy 
Napok alkalmával általa ismerhetjük meg a 
hangszert, és a kuruc kor dallamait.

(Szerkesztôk)

Csehország szerencsés or-
szág! A korábbi évszázadok 
alatt megalkotott gyönyörû 
építészeti emlékei: várak, kas-
télyok, templomok, kolosto-
rok, középkori városmagok, 
fôterek nagyrészt épségben 
megmaradtak.

Kirándulásunk során ezek 
közül néhányat volt szeren-
csénk megnézni. Nem sorolom 
fel, hogy hol mindenhol jár-
tunk, csak néhányat említek 
meg a látottakból.

A fényképek emlékeztetnek 
a valóságos látványra, de ami 
igazán mély hatást gyakorol az 
emberre, azt fénykép nélkül is, 
behunyt szemmel is fel tudja 
idézni.

Magam elôtt látom például 
Prágából az Óváros fôterét. 
Este 11 óra van, a várost az esô 
felfrissítette, tisztává, csillogó-
vá tette. A Tyn templom meg-
világított körvonalai kibonta-
koznak, a teret körülvevô 
csodálatos épületek felsejle-
nek, s még hang is társul a 
képhez, az Orjol órája 11-et 
üt.

Jó felidézni magamban Cesy 
Krumlovot, a hegytetôre épült 
várat, a középkori házakat, a 
Moldvát, a kastély belô tereit.

Vagy a kolostort Zlata 
Korunában, a kerengôt, a góti-
kus boltíveket

Emlékezetes számomra a 
Kutna Horában látható Szent 
Borbála székesegyház, vagy 
Zelena Horában a Nepomuki 
Szent János templom. Ez az 
épület a Gótika és a barokk 
csodálatos ötvözete.

És végül, de nem utolsósor-
ban a prágai Szent Vitus szé-

kesegyház egekbe szökô 
csipkés tornyaival, színes, gó-
tikus ablakaival.

Ha elfeledkezel a körülötted 
áramló tömegrôl, s fölfelé irá-
nyítod tekinteted, egy tisztább, 
szebb világban érezheted ma-
gad.

L. Ágnes

Ki volt II. Rákóczi Ferenc?

Csehországban kirándultunk

www.ohegy.hu



Sajnos, elôzô írásom óta nem változott a talaj 
nedvességtartalma. A kertészkedônek egyre 
nagyobb gondot okoz a szárazság. Lassan a 
régi gazdamondás sem lesz igaz, hogy ,,két 
kapálás - egy esô -” már nincs mit megôrizni a 
talajban. 

De jöjjenek a tennivalók:
- Gyümölcsösökben, kajszi-, ôszi-, majd 

körtefáknál elkezdhetjük a gyümölcsritkítást. 
Ennek most a szárazság is jelentôséget ad, hogy 
legalább a megtartottak tudjanak kifejlôdni.

- Az orsó, és alkfáknál nézzük át a lekötése-
ket, igazítsuk meg.

- A meleg miatt hamar rajzanak a kaliforniai 
pajzstetvek. Fontos a permetezés, mert ilyenkor 
a legvédetlenebbek.

- Szôlôben fontos a kötözés. Ezzel a fürtök 
fényigényét is szolgáljuk, és hatékonyabb lesz 
permetezésünk is.

- Dísznövényeinknél a levéltetû jelentkezik 
Elsôként a labdarózsán, hibiscuson. De minden 
növénynél a hajtások fi atal csúcsánál. Ügyeljünk 
kúszónövényeink megfelelô rögzítésére, ne 
érje szélkár.

- Íriszeink a virágzás után szaporíthatók. 
- A hónap végén már szemzéssel is lehet 

próbálkozni.
- Felszedhetôk a koratavasz virágzású hagy-

mák is. Ne várjuk meg, míg szára teljesen elszá-
rad, mert nehezebb megtalálni.

Teraszom elôtti odúból kirepültek a kis 
széncinkék. Biztosítsunk nekik ivó, és 
fürdôvizet.

Remélem pünkösdi rózsáink ,,égi áldásban”is 
részesülnek, megsegítve más növényeinket.

Kiadós, csendes esôt kíván:
Ort János – kertész, 30-294 8414
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Ismerjük fel és óvjuk 

természeti kincseinket

– Üres kézzel jöttem – szól a kert, mint az 
egyszeri zen szerzetes.

– Tedd le! – viszonozza a mester.
– Mit tegyek le, ha egyszer semmit se hoz-

tam?
– Akkor csak cipeld tovább.

A mozdulatlanság  

kertjei
Kertmisztikák

Az elôzô számban leírt körbezárt kert ôsi 
típusa a világon mindenütt fellelhetô, persze 
mindig magán hordozza a különbözô kultúrák 
sajátosságait. Így van ez a zen buddhista ker-
tekkel is, melyek a nyugati kolostorkertekkel 
ellentétben igen tágasak, horizontálisak, és 
nincsen középpontjuk. Ez a két vallás alapvetô 
szemléletbeli különbségével magyarázható. A 
buddhizmusban nincs jelen a természet fölött 
álló ember és Isten kiemelt kapcsolata, amit 
egy hangsúlyos középpont tud kifejezni. Itt a 
múlandó, földi dolgok mind egyenrangúak, és 
egyenlô mértékben vannak összeköttetésben 
a világ végsô elvével. Emiatt helyezkednek el 
a kert alkotói szétszórva, szinte véletlenszerûen, 
és ezért képes a buddhista a világ minden 

apró részletében felfedezni a kozmoszt 
mûködtetô elvet. Legyen szó akár költészetrôl, 
tusfestményekrôl vagy kertekrôl.

Az egyik leghíresebb kolostor, a Ryoan-ji 
kôkertjét három oldalról alacsony vályogfal 
övezi, negyedik oldala a kolostor tornáca, ahol 
a szerzetesek naphosszat meditálnak. A fal 
mögött látszik a szentély körüli liget, a körbe-
futó szegély és párkányzat pedig tovább 
erôsíti a horizontalitást. Bent a világ 
leegyszerûsített, csupasz mása van. A folyton 
változó vizet a fodrosra gereblyézett kavics 
szimbolizálja, melyben tizenöt különbözô 
nagyságú, gondosan elhelyezett szikla lebeg. 
A kövek jelentését azonban senki sem ismeri 
pontosan, és ezt a sejtelmességet csak fokoz-

za, hogy bárhonnan nézzük is a kertet, egy 
szikla mindig rejtve marad szemünk elôl. 
Növény csak a sziklák tövén megbújó moha 
és zuzmó.

Itt semmi sem születik, változik, pusztul el 
– hiszen a buddhisták szemében minden vál-
tozás illúzió, felesleges és téves. Ezért a kolos-
torkertet is megszabadították mindentôl, ami 
érzéki és múlandó, hogy a természet véletlenül 
se vonja el a fi gyelmet a „természet-felettirôl”. 
Nem maradtak színek, hangok, illatok, vagy 
leheveredésre csábító felületek, csak a kô, ez 
a soha el nem pusztuló anyag, vagyis a minden 
változás mélyén rejlô idôtlenség. Csak a moha 
az, mely a parányi, elenyészô életet képviseli 
az örökkévalóság kôtengerében... 

Fray Anna

Az Óhegy Napok rendezvényei az idén II. 
Rákóczi Ferenc és kora köré szervezôdnek. 
Ezért a cikk témája a kuruc kori konyhához 
kapcsolódik.

„Bornemisza Anna szakácskönyve 1680-ból” 
– közzéteszi Dr. Lakó Elemér Kriterion 
Könyvkiadó Bukarest 1983. – könyvet lapozgat-
va kirajzolódik eleink étkezési kultúrája. Sok és 
sokféle húst ettek! Halakat, vadakat, szárnyaso-
kat, sertést, birkát, marhát. Tartósításukhoz, 
elkészítésükhöz sokféle fûszert használtak. 
Hagymát, borsot, stb., amelyekrôl írtam már. 
Most a zsályát ismertetném.

Kerti zsálya (Salvia offi cinalis L.) Hívják még 
orvosi zsályának, muskotály zsályának is. 
Mediterrán eredetû kerti dísz-, gyógy- és 
fûszernövény. Az ajakosok családjába tartozik, 
rokona a kakukkfüveknek. Félcserje, levelei, 
szára szürkén molyhosak. Nagy virágai világos 
– ibolyaszínûek. Június, júliusban szép dísze 
kertünknek. Virágzása elôtt szedjük illóolaj- és 
cseranyagokban gazdag leveleit. Frissen vagy 
szárítva használjuk. A fent említett szakács-
könyvben van egy érdekes recept.

„Zsálya tésztába mártva s vajban megránt-
va: csinálj tésztát tyúkmonnyal s liszttel. Márts 
zsályát belé, rántsd vajban.”

A tyúkmony az tyúktojást jelent, vajat hasz-
náltak sütéshez és az erôs hatása miatt a friss 
fi atal hajtásvégeket lehet így húshoz fogyaszta-
ni. A zsíros húsok mellé vagy töltelékbe tették 
emésztést segítô hatása miatt.

Már az ókorban és a középkorban gyógy-

fûszernövényként tar-
tották becsben. 
Fûszerként fôleg emész-
tést serkentô hatása 
miatt nehéz húsételek-
hez használták és hasz-
náljuk ma is. Erôs 
antioxidáns tulajdonsá-
ga miatt megakadályoz-
za a zsíros húsok avaso-
dását. Fontos gyógynö-
vény is, de a mennyi-
séggel óvatosan kell 
bánni! Forrázata torok-
gyulladás esetén és 
szájbetegségeknél öb-
lögetésre alkalmas. 
Teája izzadás, bélhurut 
ellen jó hatású. Leveleit 
szárítva árulják, és jól 
záródó edényben kell 
tartani, hogy értékes il-
lóolajait ne veszítse el. 
Készíthetô belôle hideg 
öntet zöldsalátákhoz. Bármilyen zöldsalátához 
használhatjuk. Az öntet összetevôi: 4 evôkanál 
étkezési olajat 2 citrom levével, egy kávéskanál 
mustárral, egy kávéskanál cukorral és ízlés 
szerint apróra vágott friss vagy morzsolt, szárí-
tott zsályalevéllel habosra keverjük. Ráöntjük a 
salátára, összekeverjük, és állni hagyjuk. 

Jó étvágyat és egészséget kívánok!
Stollmayer Ákosné  

Kerti dolgaink
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Él velünk valaki – 
meglehet, százezer éve 
már –, akit ugyan sokszor 
nevezünk az ember 
négylábú barátjának, 
olykor hûséges társának, 
de azt hiszem, komolyan, 
és igazából még mindig 
nem néztünk szembe 
vele, azzal a lénnyel, akit mindközönségesen 
kutyának hívunk.

Mit gondolunk róla? Leginkább haszonállat-
ként tartják számon az „ebet”, másutt már elju-
tott a háziállat-rangjáig, és persze léteznek a 
kedvtelésbôl, a szeretetbôl tartott kutyatársak 
is. De arról, hogy ez barát mostanra már egy sor 
olyan készséggel rendelkezik, amit évszáza-
dokig csak az emberi fajnak tulajdonítottak, 
bizony keveset beszélünk. Pedig e példátlanul 
hosszú együttélésünk során a kutya viselkedése 
úgy alakult, hogy – egyedüliként az állatvilág-
ban – képes zökkenômentesen beilleszkedni az 
emberi csoportok életébe. Mégpedig azért, 
mert elsajátította a szociális megértést; úgy is 
mondhatjuk, hogy az emberrel együtt élve, a 
kutya már érti az életet. Az életet, amelyben az 
emberrel együtt létezik.

Hogy mi mindent tud? Az egész újság nem 
volna elég ennek felsoroláshoz… Ezért inkább 
csak néhány olyan tényre hívnám fel a fi gyel-
met, amely talán nem közismert. Például képes 
az asszociatív tanulásra. Már érti az elvont fo-
galmak egy részét, s noha nincs szava rá, de 
ismeri a számokat is, ha a szám kicsi. Ismeri az 
okság elvét, képes az induktív következtetések 
elvégzésére.

Ez nagyon tudományosan és talán nagyon 
ijesztôen hangzik. Mondok mást. Az etológu-

sok – méghozzá a magyar etológusok! – leg-
újabban azt feltételezik, hogy az emberi 
társadalomszervezôdéssel nagyjából egy 
idôben háziasított kutya, mostanra elsajátította 
az emberi „nyelvi komplexum” csaknem min-
den elemét. A tudósok szerint ugyanis, aho-
gyan az ember 100-150 ezer évvel ezelôtt volt, 
úgy lehetnek most a kutyák is: közvetlenül a 
„beszéd” kialakulása elôtti stádiumban. A kuta-
tásaiért Kossuth-díjat kapott Csányi Vilmos 
etológusprofesszor a humán tulajdonságoknak 
a kutyákban lassan „összeálló” együttesérôl 
beszél.

Kiderült például, hogy a vakvezetô kutyáknál 
az ember-kutya páros tagjai szinte folyamatosan 
cserélik a vezetô, illetve a vezetett szerepét. 
Ahol látóra van szükség, ott a kutya dirigál, ahol 
meg új, ismeretlen útvonalat kell választani, ott 
az ember veszi át az irányítást. S a vakvezetô 
kutyák mindezt teszik úgy, hogy nemegyszer 
felülbírálják a sok hónapos kiképzéssel beléjük 
nevelt szabályokat. Az állatvilágban nincs arra 
példa, hogy egy állat hol feladja dominanciáját, 
hol meg visszaveszi azt; erre is egyedül csak a 
kutyák képesek.

Amikor most elindítjuk az Óhegy 
Kutyapostáját, leginkább ezekrôl a kérdésekrôl 
szeretnénk Önökkel szót váltani. Kevesebbet 
tehát arról, hogy miért vakaródzik a Bodri – 
tessék orvoshoz vinni –, vagyis nem annyira a 
„kutyaságról”, mint inkább az emberségrôl… 
Hisszük, hogy egy különleges lénnyel ajándé-
kozott meg bennünket a természet, aki segítsé-
günkkel elindult azon az úton, amely kiemeli 
ôt az állatvilágból.

Várom leveleiket postán, egyesulet.hu e-
mail címen, vagy a www.ohwgy.hu fórumán!

Szücs Gábor

Általánosan elterjedt, hogy a szülô gyermek-
tartásdíj fi zetésére kötelezhetô. Amikor a szülôk 
elválnak, az a szülô aki a közös gyermek gon-
dozásáról gondoskodik, gyermektartásdíjat 
követelhet a másik szülôtôl. Mi a helyzet 
azonban a szülôvel, ha ô is tartásra szorul? Erre 
vonatkozóan a családjogi törvény rendelkezik. 
Hogy milyen esetben is jár a szülônek tartás?

Az Ügyvéd válaszol:
A szülôtartási kötelezettség akkor áll fenn, ha 

a szülônek nincs házastársa, aki tartásra 
kötelezhetô lenne. Alapvetô különbség a 
gyermektartási és a szülôtartási kötelezettség 
között, hogy a kiskorú gyermek tartására az a 
szülô is kötelezhetô, sajátmaga ellátásának ro-
vására.

A szülôtartási kötelezettség esetében azon-
ban mind az eltartásra jogosult szülô életkörül-
ményeit, mind a tartásra köteles gyermek élet-
körülményeit vizsgálni kell. Nem elegendô a 
szülô rászorultságának megállapítása, a gyer-
meknek teljesítôképességgel rendelkeznie kell. 
A gyermek nem kötelezhetô a szülôtartására, 
saját eltartásának rovására.

Szülônél a jövedelem hiánya nem elegendô 
a jogosultsághoz, ha olyan ingó vagy ingatlan 
vagyonnal rendelkezik, amibôl jövedelemhez 
juthat. Arra azonban nem kötelezhetô a szülô, 
hogy lakását, vagy a mindennapi életvitelhez 
szükséges vagyontárgyát értékesítse.

Ha a szülô valamilyen vagyonát elajándékoz-
ta, akkor azt kell vizsgálni, hogy mi késztette az 
ajándékozásra és milyen körülmények között 
került arra sor. Elsôdlegesen az ajándék vissza-
követelését kell megkísérelni, és csak ennek 
sikertelensége esetén követelheti gyermekétôl 
az eltartást.

Dr. Krzyzewsky Miklós, ügyvéd
info@krzyzewsky.hu

30-942 6535

Iksz Ipszilon nyugodt ember. 
Így is van ez rendjén, hisz ôt az 
idô már nem sürgeti; tisztességgel 
ledolgozott munkás-esztendôk 
után – immár kizárólag maga 
rendelkezik a hét minden egyes 
napján (nyugdíjasként!), jól kiér-
demelt szabadidejével. Iksz 
Ipszilon igazi mesteremberhez 
illôn, mindenkor talál magának 
szûkebb környezetében valami 
halaszthatatlanul fontos fabrikál-
ni valót; ilyenkor felbúg gépkor-
szakunk bevethetô arzenálja: sa-
rokcsiszolók, benzinmotoros 
herkentyûk, elektromos sarlók és 
ütve-fúró kalapácsok lármás 
szorgoskodása tölti be a júniusi 
kertek mélabús csendjének nyu-
godalmas pillanatait. Jóllehet, 
Iksz Ipszilon azt is megtehetné 
(nyugdíjasként!), hogy csupán 
„rendes munkanapokon” táplál-

ná kétszázhúsz volttal a szüntele-
nül áram után sóvárgó, vinnyogó 
masinákat. De ô nem ilyen em-
ber! Más acélból edzették hajda-
nán. Így az is meglehet: soha nem 
jön el számára már az idô, hogy 
önmagát megtisztelve, maga is 
elégedetten átélhesse saját zöld-
birodalmának igazi élvezeteit. 
Mivelhogy úgy véli: egy kertben 
mást sem lehet tenni, mint egy-
végtében csak dolgozni. Márpedig 
ha kilép oda, ô kizárólag azt teszi. 
Ámde miért van ez így? Talán a 
tovatûnô évtizedek szoktatták 
hozzá szellemét ahhoz, hogy 
ünnep- és vasárnapokon is 
minduntalan munkálkodni kell a 
boldogabb jövendô reményében, 
ami talán megérkezik valamikor. 
(És mi lesz, ha nem érkezik 
meg?).

Addig viszont: nincs megállás!

Körös-körül nyárelô havának 
virágözöne – akár a gyönyörök 
szép kertjében –, buzgó virágillat-
tal takarja be a domboldalon 
nyújtózkodó, bárányfelhôkre cso-
dálkozó kiskerteket. Szorgos mé-
hek zümmögô kórusa, rejtôzködô 
kakukk árválkodó kiáltása, csöpp-
nyi erdei pintyek, feketerigók 
többszólamú klarinét dallama te-
szi varázslatossá a múló esztendô 
eme legpompázatosabb pillanata-
it. Milyen magasztos érzés ilyen-
kor egy jó könyvvel a kézben, 
pohár borral, feszültségben eltelt 
heti munka után elmélkedni 
múlton és jövendôn; pihentetô, 
ünnepi örömperceket átélni viola-
kék árnyékkal huncutkodó júniu-
si lombkoronák alatt. És a csend 
nyugodalmas pillanataiban a lágy 
szellô meghozza a konduló déli 
harangszót is, Nándorfehérvár 

féltve ôrzött üzenetét. Ám amint a 
vasárnapi, ünnepi ebéd is hófehér 
asztalkendôre terül, e lélekemelô 
hófehér pillanatba váratlanul be-
lehasít egy elektromos fúrógép 
velôt rázó könyörtelen siráma; 
egyre száll a húsvéti, a pünkösdi, 
a Szent István napi, vagy 
egyszerûen csak a piros betûs 
Vasárnapi áhítaton keresztülgá-
zolva az égett vaspor illata, egy 
szegbelövô fegyverkattogása. 
Hallván e szívszaggató zörejt, a kis 
kápolna, maga is csilingelô 
hangját veszti.

Mert tudjátok meg jóemberek 
– az itt-ott serénykedô Iksz 
Ipszilonok rég kijelentették már –: 
Munka –, az van, bôven! És csu-
pán egyetlen út létezik, ami járha-
tó: dolgozni, dolgozni, dolgozni!

Így aztán, soha nincs megál-
lás…

És soha nincs fehérkalács illatú, 
harangos Vasárnap…

Árkossy István

Szülôtartás Kutyaposta 1.

Akit szeretünk, és amit nem

Iksz Ipszilon Vasárnapja
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Sokan nem is veszik észre a 
Margit Kórházzal szemben lévô kis 
Bécsi úti kápolnát, de közelebb 
érve láthatják, micsoda élet zajlik a 
kerítés mögött. Ezért gondoltuk 
úgy, hogy bemutatjuk a kerületben 
folytatott munkájukat.

A katolikus egyház szerzetes-
rendjét Don Bosco, az olasz szár-
mazású pap alapította 1854-ben, 
hogy a nehéz sorban élô fi atalokon 
segítsen. Szállást adott nekik, taní-
totta, nevelte ôket. Ma ôk a világ 
második legnagyobb rendje, 128 
országban 16.000 szerzetesük dol-
gozik. Óbudára 1920-ban kerültek, 
a Kiscelli utcai árvaházat bízták 
rájuk. Aki betér a Bécsi út 175. 
száma alá kedves kis templomot 
talál, mellette pedig hatalmas ud-
vart, rajta játszóteret, közösségi 
házat (vagyis az oratóriumot), és 
sportpályákat, melyen épp foci- 
vagy kosármeccset játszanak. Sôt, 
a szomszédos épületekben még 
egy kollégium és egy remek kis 
cukrászda is helyet kapott! Itt 
mûködik még a szalézi rendtarto-
mány központja és a noviciátus, 
ahol a szerzetesi hivatásra készülô 
fi atalok élnek, köztük indiaiak és 
vietnámiak is.

Érdekes megfi gyelni a szalézi 
épületegyüttest: nem egy hagyo-
mányos plébániatemplomról van 
szó, ahol a templom mellett csak 
egy kis paplaknak, és néhány hit-
tanteremnek akad hely. Ez egy 
valódi közösségi központ, ahol az 
oratórium és a kert, vagyis a közös-
ség találkozóhelyei éppen olyan 
fontosak, mint maga a kápolna.

A szerzetesrend célja ma sem 
változott, és igyekeznek különös 
fi gyelemmel fordulni a nehéz 

helyzetben lévô, nehezen tanuló, 
elhagyatott fi atalok felé, hogy 
megadhassák nekik egy boldog 
élet esélyét. A munkát szerzetesek 
és világi segítôk, önkéntesek vég-
zik, fi atalok és idôsek közösen. A 
programok között a napközis fog-
lalkozásoktól, a kirándulásokon és 
hangszeroktatáson át az ingyenes 
korrepetálásig rengeteg érdekes és 
hasznos dolog várja a betérôt.

Csány Marcival, az animátorok 
vezetôjével, az ELTE negyedéves 
olasz szakos hallgatójával beszél-
gettünk a Don Bosco 
Oratóriumban.

- Mit takar ez a kifejezés: orató-
rium?

- Egy olyan intézményt, ahová 
bármilyen fi atal bejöhet. Az itt 
szervezett játékokon, beszélgetése-
ken, közös élményeken keresztül 
törekszünk arra, hogy a gyerekek 
szabadidejüket jól és hasznosan 
töltsék el. Korrepetálások, foci-
meccsek, bajnokságok, tánc, fi lm-
klub szerepel a programjaink kö-
zött.

- Amikor véget ér az iskola sok 
szülônek probléma, hogy mihez 
kezdjenek a gyerekek a szabadide-
jükkel, egyáltalán ki vigyázzon rá-
juk, hiszen a szabadságra kivehetô 
napok száma igen kevés. Milyen 
segítséget tudtok ebben nyújtani?

- Minden évben szervezünk a 
tanév végén kéthetes, majd au-
gusztus utolsó hetében egy egyhetes 
tábort. Tapasztalataink szerint 
ilyenkor a legnehezebb megoldani 
az iskoláskorú gyerekek elhelyezé-
sét. A programjaink között szerepel 
a játék és a sport, mert a játék 
megtanít elfogadni a szabályokat 
és közösségben élni, a kézmû-

veskedés, hogy mindenki megél-
hesse saját alkotói képességét, az 
imádság, a beszélgetés és elmélke-
dés, hogy fejlôdhessünk és együtt 
gondolkodjunk. Lesznek séták és 
kirándulások, hogy a természetben 
megtaláljuk a teremtés szépségét. 
Lesznek versenyek, tánc, strando-
lás, vízi akadályverseny. Idén is 
vendégünk lesz Gryllus Vilmos, aki 
tavaly is nagy sikerû koncertet 
adott.

- A huszonévesek számára is 
szerveztek programokat a nyári 
oratórium keretein belül?

- Igen. Nekik esténként ajánlunk 
programokat, lesz tánc, fi lmvetítés, 
szalonnasütés, a pontos idôpon-
tokról és programokról tájékozta-
tást a nyari.oratorium.hu lapon 
lehet kapni.

- Mesélnél arról, honnan jött az 
ötlet, hogy a templom mellé épít-
setek egy cukrászdát?

- A Don Bosco cukrászda törté-
nete úgy kezdôdött, hogy a közös-
ségünkbe járó édesapák arról 
kezdtek tanakodni, hogy kéne egy 
hely, ahol sütemény vagy valami 
falatoznivaló mellett el tudnának 
beszélgetni a családok, barátok. A 
cukrászdát persze nem a rend 
tartja fenn, csak a helyiséget biz-
tosítják. Szeptemberre terveztük a 
nyitást, de elcsúszott az építkezés, 
és végül december 8-án nyithat-
tunk ki - nevetve vettük észre, hogy 
a szaléziak naptárában ez egy 
különlegesen szép nap, hiszen 
ezen a napon fogadta be Don 
Bosco az elsô gyermeket, miután 
látta, hogy a sekrestyés seprûvel 
kergeti ki a templomból. Úgy dön-
tött, hogy ezt nem engedi. A cuk-
rászdában egyébként helyben sütik 

a házias jellegû süteményeket, és 
az olasz szaléziaktól kapott fagy-
laltgépen készülnek a tejszínes 
fôzött fagyik. Már nem csak a fi -
nomságokért jönnek egyre 
messzebbrôl is ide az emberek, 
hanem mert mindig akadnak itt 
ismerôsök, akikkel jó találkozni.

- Sok apróságból is látható, hogy 
mennyire odafi gyelnek a gyerekek 
igényeire – a felnôttek padjai mel-
lett kicsi gyerekpadok is vannak. 
Öröm nézni a kicsiket, ahogy 
ezeken önfeledten tömik magukba 
a bôven mért fagylaltot. Köszönöm 
a beszélgetést és sok sikert kívánok 
a nyári programokhoz! A szerzete-
seknek és az animátoroknak pedig 
sok erôt, szeretetet a gyerekek 
neveléséhez!

Mikes Kriszta

Az óbudai szaléziak

Szalézi táborunk elsô hete 

június 16-20-ig, második hete 

június 22- 26-ig, harmadik hete 

augusztus 24-28-ig tart. A tábor 

nem bentlakásos, reggel 8-tól 

délután 5-ig tart. A heti költség 

6.000 Ft/fô, de testvérek jelent-

kezésénél kedvezményt adunk: 

a második gyereknek 5.000 Ft-

ot, a harmadik vagy többedik 

gyereknek 4.000 Ft heti díjat 

kell befi zetnie. Az idei tábor 

mottója: „Kincses sziget, avagy 

az elveszett levelek nyomában”. 

Lesz játék, sport, tánc, kézmûves 

foglalkozás, imádság, beszélge-

tés, kirándulás, strandolás! A 

kápolna hirdetôtáblájánál van-

nak letéve a jelentkezési lapok, 

azokat kell kitöltve, aláírva az 

ott lévô dobozba beletenni. 

Nemcsak hívôket, mindenkit 

szeretettel várun

(Csány Marcell)

http://nyari.oratorium.hu
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A németek felmentô serege 
egyre csak késik. Az ô bajuk. Mi 
meg már csak arra várunk, hogy 
az ostrom minél hamarabb véget 
érjen és ép bôrrel megússzuk. 
Éjszaka mind a tízen a mélypincé-
ben szorongunk. Egy fôre alig jut 
egy négyzetméter. Egy idô után 
már betéve tudjuk a mûsort: a vi-
szonylagos éjszakai csend négy 
óráig, legfeljebb fél ötig tart, akkor 
a szomszédban lévô német löve-
gek rákezdenek. Minthogy a 
hegyoldalt a házunk felett keresz-
tül lôve veszik tûz alá, a pincében 
minden egyes lövést úgy érzéke-
lünk, mint egy mellbevágást. 
Negyven-ötven lövést adnak le. 
Nem többet, de nem is keveseb-
bet. Mire világosodik, a tüzérek 
már a fedezékben kell legyenek 
lévén kézi fegyverekkel is 
elérhetôk. Amint ôk befejezik, a 
szovjet tüzérségen a sor. 
Többszörös mennyiségû gránátot 
zúdítanak a környékre. Idônként 
a robbanások savanyú füstje be-
szivárog a pincébe. Esetenként a 
nehéztüzérség is bekapcsolódik a 
környék veretésébe. Egyik reggel a 
kutyaól helyén találtunk egy nagy 
gránáttölcsért, de azt is felfedez-
tük, hogy a Somló-ház sarokpillé-
rének derekát kapta el egy másik 
gránát. Alighanem ugyanabból a 
csôbôl jött mind a kettô. Hogy a 
házunk immár maga is célpont, 
nem kétséges. A legmagasabb 
környéken.

Mi, gyerekek a körülményekhez 
képest bizarr kedélyesen fogjuk 
fel abszurd helyzetünket. 
Alkalmazkodunk. Derûsen és 
egyszersmind halálosan komo-
lyan. Az idô egy részét olvasással 
töltjük. Detektívregényeket nyála-
zunk, s én közbe-közbe Bulgakov 
Mester és Margaritáját. Hogy kicsit 
megismerkedjek az orosz kultúrá-
val, ahogyan Szépbácsi tanácsolta. 
És persze ott van a kártya.  Illetve 
eleinte éppen az, ami már nincs. A 
családi magyarkártya pakli a duhaj 
használattól megsérült. A tök he-
tes, meg talán a zöld alsó sarka is 
leszakadt. Tenni kell valamit. Toll, 
tollszár, fekete tus, színes ceruza 
akadt. Hogy olyan kartont, mely-
nek egyik oldala piros honnan 
keríthettem, fogalmam sincsen. 
Tény, hogy egy teljes pakli kártyát 
rajzoltam a megrongálódott régit 
használva mintalapként. A kópia 

olyan lelkiismeretes, hogy a tök 
hetesre még a védjegy négylevelû 
lóhere is rá volt rajzolva, meg 
hozzá a felirat: Bpest Unicum Rt. 
Kártya tehát ismét van, amivel az-
tán végeláthatatlan huszonegyes 
csatákat lehet vívni. Húsz fi lléres 
alapon. Vagyonomat spárgára 
felfûzve, a nyakamban hordom. 
Lapjárásom hol jó, hol rossz. 

Ha már végképp nem bírunk 
magunkkal, éneklünk. Nanyó a 
Dísz tér, száz fi nom úri ház címû 
kedvenc kupléját. Napó, 
betegségébôl kiemelkedve, ilyen-
kor azonnal átváltozik Kumi bá-
csivá. Indulatosan meginti: 
Ilyenkor imádkozni kellene és 
nem ilyen léha orfeumi nótákat 
gajdolni. De Nanyó - mint mindig 
- elengedi a füle mellett a korho-
lást. Ókor énekeltünk saját szerze-
ményeket is. A nevem Harmat 
Vendel, rangom fôellenôr...(ad 
notam Minden elmúlik egyszer...). 
Éjszaka, ha csak szórványos lövöl-
dözés hallatszik, szerenádot ka-
punk. A szovjetek közvetlenül a 
front mögött bömbölô hangszóró-
kat állítottak fel, valahol nem túl 
távol. Tisztán hallható. A kedvenc 
slágere a „Hiába futsz, hiába 
menekülsz”. Gyakran sugározzák, 
és persze aktuális kísérô szöveget 
is harsognak hozzá az ellenállás 
reménytelenségérôl. Meg arról, 
hogy a magyar katona ellensége 
nem a vörös, hanem a fasiszta 
német hadsereg. Hogy a magyar 
katona jó bánásmódra számíthat, 
ha megadja magát. Megszó-
laltatnak állítólagos átállt honvé-
deket, akik hasznos tanácsokat 
adnak: miként lehet a legkisebb 
kockázattal átjutni a frontvona-
lon.

Nölli néni mindabból, ami kö-
rülötte történik semmit sem érzé-
kel, semmit meg nem ért, nem 
igen lát és szinte semmit nem hall. 
Egy délelôtt hirtelen azzal áll elô, 
hogy mézes puszedlit kíván. Most. 
Mama megpróbálja megértetni 
vele, hogy itthon nincsen, boltba 
menni meg nem lehet. Sôt 
úgylehet már bolt sincs. Nölli néni 
komolyan megsértôdik. Sehogyan 
sem tudja lenyelni, hogy ily’ cse-
kély kívánságát sem vagyunk 
hajlandók teljesíteni. Más alka-
lommal ebéd után a kabátját kéri 
azzal hogy kicsit sétálni óhajt. 
Elképedten tiltakozunk. Nölli néni 

azonban nem hagyja annyiban a 
dolgot. Regdon doktor is meg-
mondta, hogy az ô korában étke-
zés után párszáz lépés séta feltét-
lenül kívánatos. Eközben kint 
egyik akna robban a másik után. 
Máskor váratlan, ámbár nem logi-
kátlan ötlettel áll elô. Egy délelôtt 
a szélkakakas beszorult és a szél 
teli pofával fújt bele a kürtôbe, a 
sparherdbôl ezért dôlt kifelé a 
füst, a tûz pedig nem akart lábra 
kapni. Papa arra gondol, hogy 
összeszegez néhány lécet és a 
hosszú kamóval a tetôkibúvón át 
próbálja meg a szerkentyût ki-
akasztani. No de mi lesz, ha a 
szovjetek a hegyrôl meglátják és 
odapörkölnek? Papa azonban el-
szánt. Minden a gyorsaságon mú-
lik. Ha elé gyorsan hajtja végre a 

feladatot, nincs veszély. Ekkor 
Nölli néni váratlanul közbeszól: 
Ugyan kedveseim minek 
vergôdnétek? Ki kell hívni a 
kéményseprôt, kijavítja a hibát 
egy pillanat alatt. Persze Papa 
elgondolása az egyetlen, ami 
megvalósítható. Kivár egy elcsön-
desült idôszakot, fölmegy a pad-
lásra, felmászik a hosszú létrán, 
kinyitja a rozsdásan nyikorgó ki-
búvót, kinyúl a rúddal, meglöki a 
pléhmadár taréját. Az csikordul 
egyet és beáll szélirányba. Papa 
becsukja a kibúvót, mászik lefele 
sebesen. Csukja be maga megett a 
padlásajtót. Ekkor jön a géppisz-
tolysorozat. Nem talált!

(Részlet Borvendég Béla
„Dreihundert Hôhe” címû 

emlékiratából)

AKTUÁLIS AKCIÓINK
TESTVÉRHEGYI GYÓGYSZERTÁR

EuroCenter 1037 Budapest, Bécsi út 154.
Telefon: 06/1-437-4618

www.testverhegyi-gyogyszertar.hu

· Bármely két Bioderma termék 
   vásárlása esetén napozás utáni 
   testápolót adunk ajándékba

· Bármely Vichy napvédôhöz egy 
   napozás utáni S.O.S balzsamot, 
   illetve két termék vásárlása esetén 
   strandtáskát adunk ajándékba

· Bármely RoC termék 
   vásárlása esetén egy 15ml- es 
   Retin- Ox ránctalanító nappali 
   arckrémet adunk ajándékba

· Ingyenes La Roche- Posay 
   katalógusok termékmintákkal 
   és vásárlás esetén szemfesték 
   lemosót adunk ajándékba

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek:    8 -20 óráig
Szombat:         8 -14 óráig

régi ár: 840.- Ft
új ár: 724.- Ft

Szeretettel várunk minden hegyvidéki vásárlót!

A Z  A K C I Ó K  A  K É S Z L E T  E R E J É I G  T A R T A N A K !

régi ár: 840.- Ft
új ár: 724.- Ft

Ostrom, tök hetes, kuplé

és mézes puszedli
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Örömmel szabadulunk meg haszontalan, 
megunt tárgyainktól a lomtalanítás során. A ki-
rámolással az újnak, az újaknak teremtünk he-
lyet. Meghökkentô tárgyakra bukkanunk a lo-
mok alatt, melyek érdekes emlékeket villantanak 
elénk. Amíg kirakjuk a ház elé a sok mindenfé-
lét, szóba elegyedünk a szomszédokkal, egy 
szusszanásnyi idôre. Mondják, hogy egy távo-
labbi szomszéd néni hirtelen meghalt. Talán 
még az ôsszel. A família úgy döntött, eladják az 
üres, öregecske szülôi házat. Ez bizony elég 
nagy lelki gond lehet annak, aki ott született. 
Volt az idôs hölgynek egy fi a, aki családostul 
már elköltözött innen. A mama temetése után 
sokáig visszajárogatott képeket, bútorokat el-
ajándékozni, eladogatni. Úgy tûnt azonban, ô 
maga, nem nagyon tudott megválni a helytôl, 
ahol született. Látták is a bánatot az idôs ember 

arcán. Addig-addig, amíg a mama halála után 
néhány hónapra, infarktust kapott. Szimpatikus, 
szeretnivaló, jó szomszéd volt. Dicsérik. Isten 
nyugosztalja.

Innen aztán felgyorsultak az események. Az 
unokákat már nem úgy kötötték az érzelmek. 
Ripsz-ropsz el is adták hát a házat, úgy ahogy 
éppen volt. Az új szomszédok persze mindent 
kidobáltak az utcára. Most aztán, a lomtalanítás-
kor, az arra sétálók, mindenféle személyes tár-
gyat láthattak nagy kupacokban, a díszpárnától 
a szerszámokig. Ami meglepô volt, félig kiborult 
papír-dobozokból családi iratok, levelek hever-
tek szerteszét. Ezeket bárki elolvashatta. Nyílt 
titkok a bámészkodóknak. Rózsika írta 
Micikének: ”de sok rossz ember él itt, képzeld”, 
ez, meg az és így tovább. Csak meg kellene 
fordítani a papirost a bôvebb információk okán. 
Akit rávinne a lélek, megtehetné. A sokak által 
megcsodált szôlôlugast is kivágták. Pedig híre-
sen jó fajta volt. Most az is ott hervadozott a 

lomokkal együtt. Hiába, ha nincs már motiváció. 
Új idôk, új dalaival – mindenki a maga ízlése 
szerint tesz-vesz, átalakít.

Ez világos. Nincs is ezzel gond.
Ám ekkor hirtelen valami megcsillant a fûben. 

Mi lehet? Felemeltem. Ni csak, egy picinyke 
gyûszû! Ilyet se használ már senki. Hamarosan 
jön a kukás-autó és az egészet felhabzsolja. 
Viszi, viszi, világgá… Ennek a gazdátlan kis 
gyûszûnek nincs jövôje, semmiféle értelemben. 
De értéke se, ha így kidobták szegényt. Nem 
kell ,,ô” már senkinek se. Ebben a rohanó, fo-
gyasztói társadalomban, ugyan ki is érne rá 
varrogatni?

Ám a gyûszûcske, eddigre már, nem hagyta 
magát. Aranyosan befészkelôdött a markomba. 
Mi lenne, ha megtartanám? Ha már így esett, 
legyen hát! Jó lesz emléknek.

Így morfondírozgatok. És megtartom
Nagy ügy! – így a nénémasszony.

W. Grass

Közeledik a tanév vége, és 
ilyenkor számtalan feladat neheze-
dik tanárra, tanulóra egyaránt. 
Minden gyermek arra törekszik, 
hogy jobb jegy kerüljön az év végi 
bizonyítványába, és minden peda-
gógus szeretné, ha tanítványai 
elôzô évi teljesítményükhöz képest 
javítanának eredményükön. Ez a 
célja minden tisztességes munkát 
végzô iskolának.

Tanítványaink ebben az évben is 
kitettek magukért, nemcsak iskolai 
teljesítményeik parancsolnak tisz-
teletet, hanem mindaz, amit iskolai 
kötelezettségeiken túl tettek.

A patriotizmus jegyében minden 
felsôs osztályunk, helytörténeti séta 
keretében ismerkedett szûkebb 
hazánk, Óbuda történelmi emléke-
ivel. A gyerekek élményeiket tablók 
készítésével osztották meg társaik-
kal. Mindaz, amit láttak, hasznosít-
hatóvá vált a gyermeknapi akadály-
versenyen is, mert a feladatok kö-
zött számos Óbuda történetével 
foglalkozó kérdés is akadt.

A sok-sok feladat mellett, melyet 

a tanév végi hajrá jelent, tanulóink 
is részt vettek az országos kompe-
tenciamérésben, (4., 6. és 8. osztá-
lyokban) reményeink szerint, 
meghaladva elôzô évi teljesítmé-
nyeiket.

A tanulókra nehezedô számtalan 
teher következô állomása lesz a lap 
megjelenésekor, június 2-án sorra 
kerülô vizsga, mely komoly 
erôfeszítést követel minden érintett 
tanulótól. Vizsgáznak a 6. osztályo-
sok angolból és magyar irodalom-
ból, a 7. osztályosok matematikából 
és  történelembôl, és a 8. osztályo-
sok angolból és magyar irodalom-
ból. A következô lapszámban az 
eredményrôl beszámolunk.

Az iskola a tanulókra nehezedô 
terheket úgy kívánta ellensúlyozni, 
hogy a gyerekek számára tartalmas, 
sportolással, játékkal egybekötött 
vetélkedôt tartott, gyermeknapon. 
A május 29-i eseményen, ügyessé-
get és elméleti tudást igénylô 
feladatok váltották egymást. A 
gyermeknapot a tanulók kulturális 
bemutatója zárta, melynek prog-

ramja ebben az évben is igen színes 
volt. A közönség elôadást és bemu-
tatót láthatott a felelôs állattartással 
kapcsoltban, számos értékes tánc- 
és zenei, valamint sportbemutatót 
élvezhetett. A klasszikus zenétôl, 
az akrobatikus táncig, a burleszktôl 
a latin táncig, a musical-részletig, 
minden szerepelt az iskolai „Ki mit 
tud?” mûsorán. A képek is igazol-
ják, hogy jól szórakozott ezen a 
napon az elôadói gárda is, és még 
inkább a tanulókból, szülôkbôl 
verbuválódott nézôközönség. 
Élményt adott a mûsor, nagy öröm 
volt látni tanulóink lelki, 
érdeklôdésbeli sokszínûségét.

A tanév utolsó hetei sok ered-
ményt hoztak, ezek felsorolására 
csak kísérletet teszek:

A felsô tagozatosok számára kiírt 
matematikai alapmûveleti verse-
nyen, A 8. osztályosok mezônyében 
Kónya Gergely 8. helyezést ért el 
(felkészítô tanára: Kasovitz Artúrné), 
a 7. osztályosok versenyében Balla 
Martin 10. helyen végzett (felkészítô 
tanára: Gindilla Orsolya).

Papp Nóra a Káldi Márk történel-
mi feladatmegoldó versenyben 110 
közül a 8. a legjobb helyezést elért 
tanulók közt szerepelt. Tiszteletet 

érdemel Nóra teljesítménye, és 
felkészítô tanára, Bán Éva tanárnô 
munkája.

A Fôvárosi Kerékpáros Iskola 
Kupa versenyen Balla Martin tanu-
lónk egyéni versenyben 11. csapat-
versenyben 6. helyezést ért el. Az 
iskola sportolói, Gleichné Mészáros 
Edit testnevelô vezetésével szerez-
tek hírnevet iskolánknak a kerületi 
Diákolimpia versenyén, atlétiká-
ban: Lánycsapatunk a II. korcso-
portban I. helyezést, Szomolányi 
Dorottya a II. korcsoportban 
egyéni I. helyezést, fi úcsapatunk a 
II. korcsoportban V. helyezést, a IV. 
korcsoportban pedig V. helyezést 
ért el.

A tanév utolsó napjainak esemé-
nyei közül ki kell kiemelni az erdei 
iskolát (június 8–12.), a ballagást 
(június 16-án 16 órakor), és vala-
mint tanévzáró ünnepélyt.

Hamarosan elérkezik a 
2008/2009-es tanév vége, minden-
kit köszönet illett, aki hozzájárult 
iskolánk tanulóinak sikereihez, az 
iskola hírnevének öregbítéséhez. A 
reményeink szerint kellemes nyári 
vakációra mindenkinek jó pihenést 
kívánunk.

Molnár Géza

Ötödikesek latin táncot mutatnak be a Ki mit tud-on A Macskák musical egy részletét adják elô a 3. a osztály tanulói.

A gyûszû

Iskolai hírek
Vakáció elôtt
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AZ EGYESÜLET

HÍREI

,,Egynek minden nehéz, 

sokaknak

semmi sem lehetetlen”

Állandó 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 17.00-19.00h

Társastánc junior szerda 16.30-18.00 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  péntek 17.00-18.00 h

Kézmûves kuckó páratlan hét szombat   9.00-11.00 h

Thai masszázs bejelentkezés alapján péntek 16.00-18.00 h
Sáringer Kálmán önkormányzati képviselô fogadóórát tart minden hónap 
elsô keddjén, 17.00-18.00h.
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, 20-886 2636. 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

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

Az egyesület megtartotta a 2009. évi rendes 
közgyûlését, amelyen a tagok jóváhagyták a 2008. év 
gazdálkodásáról szóló jelentést, a közhasznúsági je-
lentést, valamint a 2009. év gazdálkodásának terve-
zetét.

A 9 millió forint költségvetésû Egyesület 280 tagot 
tart nyilván, az aktív taglétszámot 180-re becsüli, 
akiknek több mint fele a tagdíjat is befi zette.

Az elnökségi tagok közül Novathné Kiss Ildikó 
kérte felmentését pénztárosi feladatok ellátásától, 
elnökségi tagságának megtartása mellett. Közgyûlés 
megköszönte 9 éves önzetlen, kitartó, és pontos te-
vékenységét. Munkájával jelentôsen hozzájárult az 
Egyesület gazdálkodásának áttekinthetôségéhez, 
stabilitásához, ezzel mûködésének folyamatosságá-
hoz. A közgyûlés elnökségi tagnak választotta Mányi 
Gabriellát, és felkérte a pénztárosi tevékenység ellá-
tására.

Felmentését kérte Kun Tibor, a Felügyelô Bizottság 
elnöke, mivel a rendszeres üléseken elfoglaltsága 

miatt nem tud részt venni. A Közgyûlés megköszön-
te többéves munkáját, és az elnöki tisztségre Mónus 
Miklósné Ibolyát kérte fel, illetve szavazta meg.

Elmúlt évben korszerû, energiatakarékos kazánra 
cseréltük a régit. Idei tervünk az épület csatornázása 
és a mosdóblokk felújítása.

Gondunk marad az „átjáróház” nagyterem, lerom-
lott külsô homlokzat, de a bejárat iszonyú kinézete 
is.

Az elmúlt év rendezvényei közül megemlítjük az 
Óhegy Napokat, a Táborhegyi Szüretet, a Disznótort, 
a Tavaszi takarítást, az Egészségnapot, a Mikulás a 
Virágos-nyeregben rendezvényt, az Ôrség – Hetés 
tanulmányutat. Büszkék vagyunk a Szt. Donát kápol-
na belsô felújítás pénzügyi hátterének megteremtésé-
re és a felújítás lebonyolítására.

Változatlanul célunk harmonikus egyensúlyt találni 
a kultúra, a szórakozás, a tanulás, és a közügyek 
gyakorlása között, a Hegyvidék lakói javára.

(Elnökség)

Szeretettel kérek mindenkit, 
hogy aki még nem rendezte az 
idei, 2009-es tagdíját, utalja el az 
Óbuda-Hegyvidékiek Egyesü-
lete 11703006-20032630 szá-
mú OTP számlájára, vagy fi zesse 
be személyesen nálam, a 
Táborhegyi Népházban (hétfôn-
ként 8-12-ig vagy szerdánként 
16-19 óráig). A tagdíj összege: 
keresôknek 2000 Ft, nyugdíja-
soknak és diákoknak 1000 Ft. 
További adományokat is szíve-
sen fogadunk, sokat segít vele, 
köszönöm!

M. K.

Megkérdezték tôlem. Miért nem 
az ulti, vagy a kanaszta, vagy a 
többi kártyajáték? Miért jobb a 
bridzs azoknál? Nem jobb, csak 
más! Ki mit tart fontosnak, amikor 
játékot választ, vagy partnert, mert 
a bridzshez az is szükséges. 

A bridzsjátéknak nagy hagyo-
mányai vannak Magyarországon. 
A régiek közül emlékezzünk 
Darvas Róbertre és Ottlik Gézára. 
Ôk mind a ketten szenvedélyes 
játékosok voltak és könyvet is írtak 
a bridzsrôl. (Nem is akármilyet!)  

Manapság sokan kártyáznak 
otthon a számítógépen. A Bridge 
Baron az egyik legnevesebb 
bridzsprogram, melyen az alábbi 
szöveg olvasható: „A program 
több mint 42 év fejlesztés, szenve-
dély és az ország legnagyobb el-
méivel való együttmûködés ered-
ménye.”

Ennek a szenvedélynek hódo-
lunk mi is sokadmagunkkal, de mi 
a számítógépet kissé személyte-
lennek érezzük, és szükségünk 
van arra a kellemes baráti légkörre 

is, amit a klubunkban találunk 
meg.

Áprilisban tartottunk egyéni 
versenyt is, melynek eredménye: 
1. Minarik Attila; 2. Ráki Zsolt; 3. 
Jakkel Ilona. A gyôztesek kupát 
nyertek.

A szokásos hóvégi pezsgô-parti 
eredménye: 1.  Csejdy Biborka és 
Csejdy Gábor; 2. Császár László és 
Raksányi György; 3.  Bujdosó 
Natasa és Felczán Anikó.

Gratulálunk a gyôzteseknek!
Lovász Marietta

Közgyûlési beszámolóKedves 

Fórumozók!
Örömünkre szolgál, hogy egy-

re többen hagynak üzeneteket 
honlapunk fórumán. Az üzenetek 
regisztrálás nélkül, fantázianéven 
is megjeleníthetôk, ami szeren-
csésen megkönnyíti a szabad 
véleménynyilvánítást, gondola-
tok burkolatlan közlését. Ezekbôl 
hasznos információkhoz jutunk, 
segít munkánkban.

A fantázianév, vagyis a „névte-
lenség” olykor lehetôséget ad 
másokat sértô, felelôtlen véle-
mény közlésére, illetlen szavak 
használatára. Moderátoraink szá-
mára ilyenkor nincs más 
lehetôség, minthogy az illetô 
üzenetét részben vagy egészben 
töröljük. A fórumon elhelyezett 
üzenetük közlésénél kérjük, ve-
gyék mindezt fi gyelembe.

A sajtótörvény betartása mel-
lett szándékunk, hogy a fórum 
kezelése során moderátoraink ne 
töröljenek semmilyen levelet, 
csak ha az valóban személyiségi 
jogokat vagy vallási, politikai 
kérdésekben személyeket, cso-
portokat sért, vagy ha nyelveze-
tük, szavaik nem ütik meg web-
oldalunk által képviselt kulturális 
mértéket. Eddig ilyenre nem ke-
rült sor, reméljük továbbra sem 
fordul elô.

Kérjük, minél többen szóljanak 
az Óhegy-hírek cikkeihez is, in-
dítsanak újabb és újabb témákat, 
hogy jobban megismerhessük 
környezetünket, egymás problé-
máit, véleményét.

(Elnökség)

Miért éppen bridzs?

Kedves 

Egyesületi Tagok!
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Bízzon meg több, mint 6 éves szakmai 
tapasztalatunkban,
amit KIZÁRÓLAG 

ÓBUDA HEGYVIDÉKI 
ingatlanok 

forgalmazásával 
szereztünk meg!

Június 15-én indul: www.obudahegyvidek.hu 
Az Óbudai Hegyvidék ingatlanos weboldala, 

helyi és ingatlanpiaci hírekkel folyamatosan frissítve!

Testvérhegy lábánál, 
ÚJSZER� nappali + 3 hálószobás 

KERTKAPCSOLATOS lakás, 
kültéri gk. beállóval 
42 M Ft-ért eladó. 

Tel: 06 30 40 21 444

Erd�alja úton, FANTASZTIKUS 
ÁRON eladó, egy 78 nm-es nappali 
+ 2 hálószobás IGÉNYES LAKÁS. 
Ára garázzsal és tárolóval együtt is, 

csak 35,9 M Ft!  
Tel: 06 30 40 22 800

Bízzon meg több, mint 6 éves szakma

Pálinkás Gerg�
irodavezet�

Tel: 06 30 40 22 800

Sági Magdolna
ingatlanbróker

Tel: 06 30 40 21 444

Óbuda Hegyvidék_június_nyomda.indd   1 2009.05.30.   13:01:17 www.ohegy.hu
Olvashatja híreinket, 

rendezvényeinket, 

böngészhet

archív cikkeink 

és fotóink közt.

FÓRUM: 

írja meg véleményét, 

szóljon hozzá, kérdezzen! 

Utánanézünk, 

válaszolunk!

www.ohegy.hu

 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

VÁSÁROLJON WEBÁRUHÁZUNKBAN!

AMITŐL A SZOMSZÉD KERTJE 
ZÖLDEBB

                       gyeptápok
www.v31.hu

KÉRDEZZEN! RENDELJEN! Ingyenes házhoz szállítás a Hegyen!

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZEREK, KERTÉPÍTÉS


