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Programok
Táborhegyi szüret október 3. szo. 7. ó.

Táborhegyi borverseny október 3. szo. 17. ó

Ôszi takarítás az utakon október 10. szo.

Vasárnapi mozi október 11. vas.

Árverés a házért október 15. csüt.

Veszélyeshulladék-

gyûjtés október 17. szo.

Vasárnapi mozi október 25. vas.

Márkus Színház november 7. szo.

Készülôdés Karácsonyra november 7. szo.

www.ohegy.hu

Ovis foglalkozások

az Erdôalja 

iskolában
minden hónap második csütörtökén.

Az elsô foglalkozás

október 8-án,

csütörtökön 16.00-kor.
Minden kedves érdeklôdôt 

szeretettel vár a II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola 1037 Bp. Erdôalja út 5.

www. erdoalja.sulinet.hu

VASÁRNAPI MOZI
a Táborhegyi Népházban.

Október 11-én, 

17.00 órakor

Truffaut: Jules és Jim (1962)

Október 25-én, 

17.00 órakor

Truffaut: Négyszáz csapás (1959)

Ôszi takarítás

a hegyi utcákon
Találkozó:

október 10-én, szombaton,

10 órakor

az Erdôalja úti iskolánál.
A vállalkozó kedvû hegylakókat kocsival 

visszük különbözô kiindulópontokra, 

ahonnan elôre meghatározott útvonalon 

gyûjtenek és érkeznek a Népházhoz.

Kesztyût, esô esetén jó cipôt mindenki 

hozzon magával, zsákot biztosítunk!

A megfáradt szemétgyûjtôket

ebéddel várjuk a Népházban.

Veszélyes hulladékok 

ingyenes begyûjtése
az Önkormányzat szervezésében.

október 17-én,
szombaton, 8-14 óráig.

Gyûjtôhelyek:

a 137-es busz Erdôalja úti végállomása,

a 137-es Máramaros úti végállomása,

a 237-es busz Jablonka úti végállomása

(Savas akkumulátorok, szárazelemek, 

gombelemek, fényforrások, folyékony és 

szilárd növényvédô- és rovarölôszerek, 

lejárt szavatosságú gyógyszerek, festék- 

és lakkmaradékok, szerves oldószerek, 

festékes textíliák, ecsetek, festékes 

patronok, fáradtolaj, olajszûrôk stb.)

Ôszi takarításVeszélyes hulladékok

Az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesületének hagyományôrzô, kulturális rendezvénye:

TÁBORHEGYI SZÜRETTÁBORHEGYI SZÜRET
október 3-án, szombaton. (Találkozó 6,50 perckor.)

7.00 órakor

indulás a Népháztól autóbusszal, Etyeken szüretelés.

12.30 órakor

visszaérkezés, prés összeállítása, sajtolás, mustkóstoló. Munka közben 

tájékoztató a bor készítésérôl, mûveletek a musttól a borig.

13.30 órakor

Ebéd pincepörkölt – harmonikaszó. (bogrács mellett: Ács Péter, 

az Óhegy szakácsa)

Borfajták ismertetése, kóstolóval.

15.00 órakor

Szt. Donát kápolna megtekintése Kádár József vezetésével

17.00 órakor

Táborhegy Borverseny - 2009
A borverseny nyilvános borbírálata, közös kóstolóval,

Eredményhirdetés és díjátadás várhatóan 19.00-kor.

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

További információ kapható Mikes Krisztától a 20-886 4045 vagy 430 136 telefonokon.

Mindenkit szeretettel vár az ÓHEGY Egyesület vezetôsége.

ÁRVERÉS A HÁZÉRT
a Táborhegyi Népházban,

október 15-én, csütörtökön, 18.00-kor
Az árverésbôl származó hasznot Székházunk felújítási költségeinek fedezésére fordítjuk.

Az árverésre érdeklôdésre számot tartó tárgyak beadását várjuk. 

A tárgyak leadhatók Mikes Krisztánál (tel: 20-886 4045) a Táborhegyi Népházban, 

és megtekinthetôk október 1-tôl folyamatosan a www.ohegy.hu honlapunkon.

Jelentkezôk és licitálók részvételére számítunk.

JÖJJÖN EL, ÉRDEKES DOLGOKAT VÁSÁROLHAT.

(További információk a 11. oldalon)

KEZDÔ 

SZÁMÍTÓGÉPES 

OKTATÁS
Internet alapfokú ismeretekkel,

mindenkinek, korhatár nélkül

a Táborhegyi Népházban.

Jelentkezés:

Mikes Krisztina, 20-886 4045
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Döbrentei Kornél 
engedélyével, szín-
házunk 40 éves 
munkálkodásáról 
szóló kiállítás és ünnepi sorozat 
címe:
BETILTHATATLAN 
SZÍVDOBOGÁS

Legjobb pillanataimban, és hi-
tem szerint társaim is velem együtt, 
azon munkálódunk, minden bot-
lásunk és tökéletlenségünk dacára, 
hogy töredékes, csöppnyi létün-
kön át is hallatszódjon Petôfi  „be-
tilthatatlan szívdobogása”!

Vendégünk, Döbrentei Kornél, 
ünnepi sorozatunk alkalmából 
felolvasó estet tart verseibôl.

A színház elôadásai:
,,40 éves a Térszínház” - kiál-

lítás megnyitó Térszínház Teaház 
,,A mi stand up comedy-nk”: állva 
mesélünk okt. 3. szombat 18 ó.

Betilthatatlan szívdobogás - 
meghívott vendégünk Döbrentei 
Kornél okt. 5. hétfô 19 ó.

Pinkó, az ördög fi a - bukovi-
nai székely népmese okt. 8. csü-
törtök okt. 9. péntek 15 ó.

Hrabal: Túlságosan zajos 
magány okt. 9. péntek 19 ó.

Páskándi Géza: A vigéc okt. 
14. szerda 19 ó.

Szophoklész: Antigoné okt. 
15. csütörtök okt. 16. péntek, nov. 
2. hétfô, nov. 3. kedd 19 ó.

Szállj költemény! - József 
Attila verseit elôadja Balázsi István 
okt. 17. szombat 19 ó.

Eugéne Ionesco: A kopasz 
énekesnô okt. 19. hétfô, nov. 9.  
hétfô 19 ó.

Mirkó királyfi  - színjáték 
Benedek Elek meséje nyomán okt. 
20. kedd 10 ó.

Ionesco: A kopasz énekesnô 
okt. 20. kedd 19 ó.

Levél a föld alól - In memoriam 
Hervay Gizella. BEMUTATÓ! okt. 
21. szerda, okt. 22. csütörtök 
19 ó.

Fogságból rabságba - Józsa 
Imre honvédtiszt naplóját bemu-
tatja Józsa Péter író és mûfordító, 
a szerzô fi a okt. 30. péntek 19 ó.

Szophoklész. Oedipus király 
nov. 5. csütörtök nov. 6. péntek 
19 ó.

Térszínház (1033 Budapest, Fô 
tér 1.) Zichy-kastély. T/fax: 388-
4310. E-mail: terszinhaz@mail.
datanet.hu, vagy Zanotta Vera te-
lefonján: 30-327-8791. További 
infó: www.terszinhaz.hu

Egy nagyon kedves házaspár meghitt otthonában 
készült a beszélgetés, amikor szó esett mûvészetrôl, 
életrôl, halálról, hétköznapokról és ünnepekrôl, sok 
mindenrôl, ami része az életnek. A beszélgetést hegyi 
vonatkozással kezdtem.

- Mikor költöztek a Testvér-hegyre?
1996-ban jöttünk ide, a második kerületbôl. A 

gyermekeink egészségi állapota miatt kerestünk tiszta 
levegôjû helyet. Akkoriban kezembe került egy 
levegôszennyezettséget jelölô Budapest térkép, azon 
a harmadik kerület volt az egyetlen fehér folttal jelölt 
rész. Maga az építkezés öt évig tartott, de megérte. 
Otthonunkban több generáció képes együtt élni. Volt, 
amikor négy generáció lakott együtt, békességben, 
szeretetben, egymás elfogadásában. Apósomat, aki 
híres szemészprofesszor volt, négy évig ágyban fekvô 
betegként ápoltuk, velünk éltek gyerekeink, unoká-
ink. Feledhetetlen emlék, ahogy a két éves unokám 
mindennap megsimogatta a dédapját. Három gyerme-
künk van, nagy a család, belakjuk a házat.

- Hogyan ismerkedtek össze a feleségével?
Mária ötvösnek tanult az Iparmûvészeti Fôiskolán, 

és másodéves hallgatóként kristályformák tanulmá-
nyozására kapott feladatot. Arra gondolt, hogy ezt 
üvegbôl kellene megvalósítania, a tanára pedig el-
küldte hozzám, az üveg tanszakra. Egy év múlva 
összeházasodtunk, két év múlva megszületett a fi únk. 
Mikor Mária diplomázott, kétesztendôs fi únk volt 
már.

- Mária szobrain érezni az anyaság örömét és 
méltóságát, csodálatos, ahogy ezeket a mély gondola-
tokat, érzéseket szobrokba gondolva meg tudja fogal-
mazni.

Igen, ô természetesen tudja megélni az anyaságát 
és a mûvész életformát. Akkor is alkotott, amikor ki-
csik voltak a gyerekeink, a szobrokba bele tudta 
tenni a mindennapok szentségét is.

- Nagyon híres az 1956-os forradalomnak emléket 
állító alkotása - a Parlament elôtt áll a Forradalom 
Lángja, a történelemkönyv-sorozata, amely a 
szenvedôknek állít emléket. A hétköznapi élet felôl 
hogyan fordult a történelem felé?

A rendszerváltás elôtt a Történelmi Igazságtétel 
Bizottság meghívásos pályázatot írt ki egy 56-os 
emlékmû megtervezésére. Szíven ütött ez a felkérés, 
hiszen a forradalom és az utána következô idôszak 
eseményeit óriási teherként hordoztam magamban. 

Három bátyám ke-
rült börtönbe a 
hatvanas évek ele-
jén, államellenes 
szervezkedés vád-
jával, miszerint a 
hittanórákon röpla-
pokat sokszorosí-
tottak. Ebbôl semmi 
nem volt igaz, de 
bizonyítani nem 
lehetett. Ez a pár 
börtönben töltött 
év teljesen tönkre-
tette az életüket. Én 
11 éves voltam 
akkor, nem sokat 
értettem az 
egészbôl, csak azt láttam, hogy a gyerekek az iskolá-
ban kerülnek, mert szüleik megtiltották nekik, hogy 
olyan gyerekkel barátkozzanak, akinek a családjából 
hárman börtönben ülnek.

Ezt az érzést soha nem lehet elfelejteni, ezért volt 
eufórikus élmény, amikor megláttam a nevem a 
meghívott mûvészek között. Elôtte soha nem foglal-
koztam emlékmûnek még a gondolatával sem. Nehéz 
téma elvállalni ilyen jellegû munkát, hiszen a sablo-
noktól el kell tudni szakadni. Úgy éreztem, fi gurálisan 
kell megközelítenem a témát, mártír alakot igyekez-
tem megformálni, aki önként vállalja a halált. A halál 
pillanatát mutatom fel, amikor az anyag visszahull 
oda, ahonnét vétetett, és a lélek kiszakad a testbôl.

A Forradalom Lángja munkám, ami a Parlament 
elôtt álló nonfi guratív szobor, maga a láng fejezi ki a 
forradalmiságot. Tômondatos formában akartam a 
forradalomról szólni, annak méltóságát megôrizni.

- Zoltán, ez a negyvennegyedik tanéve az 
Iparmûvészeti Egyetemen, ahol az üveg tanszék 
vezetôje. Úgy tudom, hogy emellett a hatalmas 
munka mellett kidolgozott egy olyan eljárást is, amely 
egészen különleges, a világ minden táján ismerik, és 
a múzeumokban megtalálhatók az alkotásai.

Tulajdonképpen festôként végeztem, de hamar el-
kezdtem fémmel foglalkozni és az igazi szenvedélyem 
az üveggel való munka lett. Negyven éve készítek 
üvegszobrokat. Az üveglap rétegeket egymáshoz ra-
gasztom, a felületeket tükörsimává csiszolom és polí-
rozom. Ezek a kékes-zöldes fényben játszó plasztikák 
beengedik a rétegrôl rétegre másképpen megtörô 
fénysugarakat, bepillantást engednek egy különleges 
világba. Más technikával nem lehet ezt az üzenetet 
továbbítani.

Nagy jelentôséget tulajdonítok a fénynek, és meg-
próbálom más-más módon alkalmazni és mûködtetni. 
A fény és a lélek összefügg, ezért érdekel a fénnyel 
való játék, alkotás, lehetôségeinek kutatása.

Szériákban dolgozom, felvetôdik bennem egy ötlet, 
és megpróbálom formába önteni. Mikor elkészülök 
látom, hogy mi az, amit sikerült vele kifejeznem, és 
mi az, ami nem adta vissza tökéletesen a gondolato-
mat. A következô szoborban megváltoztatom a színt, 
néha hat-nyolc variáció után érzem azt, hogy lezárha-
tok egy gondolatsort. A kapu sorozatom is egy ilyen 
hosszú munka eredménye.

- Köszönöm a beszélgetést!
Mikes Kriszta

40 éves
a Térszínház
Térszínház-napok

a Zichy-kastélyban

Mûvészportrék

Bohus Zoltán - Lugossy Mária

Bohus Zoltán: Aggódás (1969)

Lugossy Mária: Földanya (1994)
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Szeptember 26-án este csodálatos élmény-
ben lehetett része annak, aki eljött a Nép-
házba.

Van olyan közösségi élmény, amikor egy 
elôadáson hihetetlen csend lesz, és szó szerint 
igazzá válik a mondás: lélegzet visszafojtva 
fi gyelünk a másikra. A másik emberre, aki 
mesél egy régi, elfeledett világról, ahol 
mindennek rendje, ritmusa volt, ahol bár 
mély szegénységben, mégis kiegyensúlyo-
zottan és  békességgel a szívükben éltek az 
emberek. Egy olyan világról, ahol a legkisebb 
gyerek is királyfi nak érezheti  magát, teli 
tüdôbôl fújja az énekeket, tud is vagy hetven 
balladát. Mellékesen latinul is képes elénekel-
ni egy teljes misét, behunyt szemmel átélve 
annak minden mélységét.

Petrás Mária tiszta, csengô hangján elénk 
varázsolta a szülôföldjét, ahol mi is otthon 
lehettünk. Megérthettük, mennyire nem szá-
mítanak a határok, milyen mesterséges 
képzôdmények, hiszen összeköt minket hatá-
ron innen és túli magyarokat a nyelv, a dal, 
az ôsi, mindeneknél erôsebb rokonság. Az, 
hogy testvérek vagyunk. 

Az énekekhez a magas színvonalú kíséretet 
a Tatros együttes biztosította. Annyira vidá-
man húzták a talpalávalót, hogy az est végén 
tényleg táncra perdültünk, összekapaszkodva 
jártuk. Annyira azért nem profi  módon, ahogy 
három hegyi kamaszlány, akik kedvességbôl 
meglepetésként három moldvai táncot beta-
nultak és mindannyiunk örömére eltáncoltak 
nekünk. 

Az elôadást megnyitotta és bezárta László 
Kata, aki fotókat hozott nekünk a csángók 
földjérôl. Elmesélte a képek történetét, jóvol-
tából belenézhettünk a csángó gyerekek és 
öregek szemébe. S hogy milyen szépek a 
képei, arról személyesen is meggyôzôdhetnek 
a kedves olvasók, hiszen a fotókiállítása 
megtekinthetô a Népház nagytermében. 

Mikes Kriszta 

Csángó est a Népházban

A fi gyelmes hallgatóság

RopjukKata meséli a képek történetét

Mária énekel, tilinkószó, doromb és dob kíséri A lányok jókedve percek alatt átragadt a nézôkre
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Máris népszerûnek mondható a 
múlt hónapban debütáló bûnügyi 
rovatunk: többen is jelentkeztek 
szóban és írásban, hogy elmond-
ják véleményüket az Óhegyen 
élôket nyugtalanító, fenyegetô 
eseményekrôl. Szakértô kalauzunk 
továbbra is Feró Attila alezredes, a 
III. kerületi kapitányság helyettes 
vezetôje, aki az észak-budai 
bûnügyi régió – a II., a III. és a XII. 
kerület – bûnügyi vezetôjeként 
meglehetôs széles ismeretekkel 
rendelkezik a budai hegyvidék 
bûnözési tendenciáiról.

– Egy kis táblázatot készíttettem 
amelybôl megtudhatják az olvasók, 
hogy bûnügyileg mennyire 
fertôzött a lakóhelyük. Az úgyne-
vezett észak-budai bûnügyi régió-
ban januártól augusztusig 2896 
bûncselekmény történt. Ebbôl a 
III. kerületben 1260, a 3-as számú 
körzetben pedig – ahová az Óhegy 
és környéke tartozik – 119. Ha 
tudjuk, hogy a III. kerületet egyéb-
ként hét körzetre osztottuk, s 
ezekben a körzetekben az említett 
nyolc hónap alatt átlagosan 186 
bûncselekmény történt, akkor az 
itt élôk meg nyugodhatnak, hiszen 
a 03-as körzetben „csak” 119. 
Vagyis kiugróan az egyik legbiz-
tonságosabb budai terület az 
Óhegy; tudom, persze, hogy ez 
kevéssé vígasztalja azokat, akik 
éppen valamilyen bûncselekmény 
áldozatai lettek.

– Nézegetve a táblázatot, gyil-
kosságot vagy, ne adj isten, terror-
cselekményt nem látok.

– Nem is láthatna, hiszen ha 
ilyesmi elôfordulna, az már nem 
hozzánk, hanem a fôvároshoz tar-
tozna. De például a betöréses lopás 
is csak 50 millióig a „miénk”, ha 
akár csak egy forinttal is nagyobb 
a kárérték, azt már a fôvárosi kol-
légák nyomozzák.

– Egyszer azért majd az így 
összesített adatokra is kíváncsiak 
lennénk, bár, reményeim szerint 
sokat nem változnak majd a 
számok… A táblázatban lényegé-
ben háromféle bûncselekményt 
találok. A legnagyobb mennyisé-
get a különféle gépkocsikban 
okozott károk jelentik: van 
jármûlopás, van jármû önkényes 
elvitele, van gépkocsifeltörés – ez 
a legtöbb: összesen 33 – és van a 
gépkocsiban, vagy a gépkocsin 
hagyott értékek eltulajdonítása. 
Összesen több mint félszáz ügy a 
119-bôl. A következô nagy kategó-

ria, 47 esetszámmal, a betöréses 
lopás.

– Ez volt, s valószínûleg marad 
is a sláger a hegyen, hiszen a kertes 
és a hétvégi házak sokasága, a 
zöldövezet, az erdô, a sötétbe 
hajló kertek kedvelt vadászterüle-
tei a csibészeknek. Vannak besur-
ranók, akik egy-egy nyitva hagyott 
ablakot, ajtót használnak fel a be-
jutásra. Ez egy meglehetôsen ve-
szélyes vállalkozás, hiszen ha vala-
ki otthon van, aligha kerülhetô el 
a személyes konfl iktus, s attól 
függôen, hogy ki az erôsebb, a si-
ma besurranásból könnyen lehet 
rablás, esetleg még komolyabb 
bûncselekmény is. Aztán vannak a 
betörôk, akik kifi gyelik az üresen 
álló házakat, s úgy hatolnak be. A 
legveszélyesebbek azok, akik bár 
tudják, hogy otthon vannak a házi-
ak, mégis bemennek.

– Ilyenkor szinte elkerülhetetlen 
a testi erôszak, nem?

– Pontosan így van, ezek a rab-
lók elsôsorban az idôseket támad-
ják meg, fellépésük brutális, össze-
verik az áldozatukat, megkötözik, 
kínozzák ôket, így jutnak a zsák-
mányhoz. Ez ügyben jó hírrel is 
szolgálhatok, éppen a napokban 
„ütöttünk el” egy ilyesmivel foglal-
kozó csoportot: már heten vannak 
elôzetesben, hatan szabadlábon 
védekeznek, és két gyanúsítottat 
egészen biztosan „elgázolunk” 
még, mire ez a cikk megjelenik. Ez 
egy szervezett banda, tippadókkal, 
végrehajtókkal, akik biztos címek-
re mentek. Akadt köztük kertész, 
aki ismerte a gazdagabb villák tit-
kait, építômunkás, akinek egész 
nap volt alkalma kifi gyelni a 
környezô házakban élôk mozgá-
sát, de közéjük tartozott egy 
tûzifaszállító is, aki hasonlóan jó 
címekkel szolgált. Az akciók köz-
ben a fi gyelô egy nô volt, aki 
nappal egy pénzintézet fegyveres 
ôreként óvta a vagyont… De vol-
tak gépkocsijaik, sofôrjeik, akik a 
rablás elôtt felvették a csapatot, 
majd a munka végeztével haza-
szállították ôket. „Dolgoztak” 
Budapesten, Vácott, Monoron, 
Gödöllôn és természetesen itt, az 
Óhegyen is: január óta 85 hasonló 
rablás történt ezeken a helyszíne-
ken. Mióta a Venyige utcai „kaptár-
ban” hûsölnek, megszûntek ezek a 
bûncselekmények.

– A harmadik kategória, bár itt 
az esetszám lényegesen kisebb, a 
trükkös lopásoké. Ezen mit kell 
értenünk?

– Azokat a lakásokba becsöngetô 
idegeneket, akik valamilyen közmû 
dolgozójának, vagy akár rendôrnek 
adják ki magukat, hogy így bejutva, 
s a tulajdonos fi gyelmét elterelve, 
kaparintsák meg az elôl hagyott, 
vagy akár az eldugott értékeket. 
Becsönget, és az önkormányzattól, 
vagy a különféle mûvektôl jöttem 
felkiáltással felmutat valami olvas-
hatatlan igazolvány-félét, s máris 
nyomul befelé. De mondhatja, 
hogy húszezresem van, segítsen 

felváltani, kérhet egy pohár vizet; a 
legpimaszabbja rendôrként jelent-
kezik, hogy a nyugdíjjal hamis pénz 
érkezett, amit ô most lefoglal.

– Komolyan mondja, hogy ilyen 
meséknek még ma is bedôlnek 
emberek?

– Nem is kevesen. Készítettünk 
egy oktató fi lmet az ilyen esetekrôl, 
amit a közelmúltban levetítettem 
150 nyugdíjasnak. A fi lm végén 
aztán megkértem ôket, hogy tegye 
fel a kezét az, aki került már hason-
ló szituációba, vagyis engedett már 
be a lakásába nem ellenôrzött 
idegeneket. Majd minden jelenlévô 
felemelte a kezét… Holott ezt a 
bûncselekményt 100 százalékban 
meg lehetne elôzni: egész 
egyszerûen senki idegent nem kell 
beengedni a lakásunkba. És ha 
nem akarunk csukott ajtó mögött 
tárgyalni, akkor tessék egy-kétezer 
forintért felszerelni egy biztonsági 
láncot, de leginkább tessenek tele-
fonálni. Legyen ott a telefon mellett 
a rendôrség száma, amit akkor is 
hívjanak fel, ha magát rendôrnek 
kiadó személy érkezik: nyugodtan 
meg kell kérdezni tôle, ki a pa-
rancsnoka, mert szeretné felhívni. 

Egészen biztos, hogy ezek után 
már csak a valódi rendôr marad az 
ajtó elôtt… De ha mégis beenged-
te, és odaadta azt a pohár vizet, 
akkor legalább jegyezze meg, mi-
lyen volt az alkata, próbáljon 
használható személyleírást adni 
róla, és ne mosogassa el azt a po-
harat, mert értékes ujjlenyomatok 
lehetnek rajta…

Hogy egy egyszerû csengetés 
veszélyes is lehet, arról többeknek 
van már személyes és rossz élmé-

nye a környéken. Az 
Erdôalja utca elején mo-
zog mostanában egy 
alak – feltehetôen egye-
dül dolgozik –, aki pél-
dául csengetéssel pró-
bálja kipuhatolni, hogy 
a lakók otthon vannak-
e; van olyan informáci-
ónk, hogy akár hónapok 
óta szemmel tartja a 
környéket. Az egyik ká-
rosult ezt mondta:

– Jó a helyismerete, s 
az éjszakai betöréshez 
megfelelô a helyszín is, 
hiszen egy esetleg érkezô 
autó zaját már száz 
méterekrôl hallja. 
Kifi gyeli, ki mikor nincs 
otthon, s akkor üti be a 
kert felöli ablakot. 

Módszere az is, hogy ha hozzáfér 
az általában a házon kívül lévô 
elektromos órához, azt lekapcsolja, 
s vár. Ha az óra másnap, harmad-
nap is úgy van, akkor nemcsak, 
hogy nincsenek otthon a háziak, 
de nincs riasztójuk sem, mert a 
riasztók akkumulátorai nagyjából 
eddig bírják töltés nélkül, s ekkor 
már felétlenül szirénázni kezde-
nek. Ha tehát nincs szirénahang 
sem, kezdôdhet a betörés. Fôleg a 
nyarak veszélyesek, hiszen ilyen-
kor bôven van mód észrevenni, ki 
utazott el szabadságra.

Ebben az ügyben a II. kerületi 
rendôrök nyomoznak, úgyhogy a 
jövô hónapban újabb számtan-
feladatra kérjük fel Feró alezredes 
urat, hogy akkor a fôvárosi és a II. 
kerületi adatokkal együtt folytas-
suk tovább az óhegyi bûnügyi 
statisztika tanulmányozását. Hogy 
lesz mirôl beszélni, az biztos, 
ugyanis e cikk leadásának napján 
törtek be az újságíró szomszédsá-
gába, ahol ugyancsak hosszú hét-
végére utaztak a lakók… Tehát 
vigyázzanak magukra, vigyázzunk 
egymásra!

Szücs Gábor

Óhegyi bûnök
A statisztika szerint biztonságban vagyunk, de azért dolgoznak a csibészek
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Bizony mondom Nektek, akik nem vettétek 
észre, azóta írjuk a Hegyünk történelmét, ami-
óta csak létezik a mi kedves Óhegy-hírek újsá-
gunk. Elôbb meg éltek a különféle, idôsebbektôl 
átvett legendák, melyek java részét már közöl-
tük. Folyamatosan hozzuk a sztorikat, mi hegyi-
ek. Vannak, akik néha-néha jelennek csak meg 
egy-egy írással, míg mások rendszeresen közlik 
gondolataikat. Néhány legutóbbi hónapban 
gyönyörû verseket is olvashattunk. Várjuk a 
továbbiakat. Különösen a szerelmes verseket 
szeretjük. 

Lapunknál hivatásos újságíró egy-két kivé-
teltôl eltekintve nincs is. Aki tesz valamit a 
lapért, az szívbôl, ingyenesen teszi. Köszönet 
érte.

Dicsérjük hát egymást. Igenis szorgalmasak 
vagyunk. Többen azt gondolják, gyûjtsük cso-
korba az eddig megjelent a Hegy Krónikájába 

illô történeteket. A múlt, a jelen már meg is van. 
Ügyesen összeszedve már nyomdakész. Aki 
megszerkeszti nem lesz nehéz dolga, mint 
tudjuk lapunk igen népszerû, nívós újság.

A jövôrôl, pedig nincs ember, aki írhatna. 
Mindenkinek vannak álmai, ezek különfélék.

Mondják, a hídon akkor kell átmenni, amikor 
odaértünk. Errôl, majd akkor bôvebben, és 
bárki, bármit írhat. Mi pedig már eddig is 
megtettük, ami tôlünk tellett. Az utánunk 
következô fi atal generáció pedig hasonló 
elánnal folytathatja a lap ápolását. Írja jó 
kedvvel a Hegy történetét.

Nincs itt semmiféle fi askó. Kívánjunk egy-
másnak jó erôt, egészséget, legyen sok örö-
münk.

Kis baráti társaságunk, pedig tartson össze, 
mint eddig is. Hej-hej!

W. Grass

Történeti séták Óbudán
2009. október 11. vasárnap 10.00; 11.00; 12.00 óra

A résztvevôk megismerkedhetnek Óbuda ókori, középkori és újkori emlékeivel. 
A séta a katonai amfi teátrumtól (III. kerület, Nagyszombat u.) indul és a Fô téren ér véget. 

A részvétel ingyenes.

A Fôvárosi Képtár / Kiscelli Múzeum meghívja Önt a

Forradalmi dekadencia
Külföldi mûvészek Budapesten 1989 óta

címû kiállításra, a Fôvárosi Képtár / Kiscelli Múzeum Templomterébe

2009. október 15-én 18 órára.

Megnyitja: Maja & Reuben Fowkes, a kiállítás kurátorai. Közremûködik DJ Palotai.

A rendszerváltás 20. évfordulójának alkalmából nyíló kiállítás kurátorai Maya és Reuben 
Fowkes, akik maguk is évek óta Magyarországon élnek. Olyan külföldi mûvészek alkotásait 
válogatták össze, akik 1989 óta érkeztek Magyarországra, s munkáikkal a rendszerváltásra, 

illetve annak máig ható következményeire refl ektálnak.

Immáron negye-
dik alkalommal lesz 
borverseny a Tábor-
hegyen, az októberi 
szüret után. Az elôzô 
évben nagy sikere 
volt a nyilvános bor-
bírálatnak. A 
zsûriben idén is ran-
gos szakemberek 
döntenek.

Az 5 fôs zsûriben 
részt vesz dr. Zelnik József borakadémikus, a 
Magyar Bor Akadémia alelnöke, Módos Péter 
borbíra, a Magyar Bor Akadémia tagja, nyugál-
lományú elnöke, Séra Mihály hivatásos borász, 
valamint Viniczai Sándor, a Borászati Füzetek 
társszerkesztôje (egybe a borverseny fô 
szervezôje), Schlotter Ferenc, társadalmi zsûror, 
aki a hegyen egykor szôlôtermelô elôdeink 
emlékét ôrzô Braunhaxler Egyesületet képvise-
li (maga is borászkodik).

A bírálat során mindegyikük elmondja észre-

vételeit, véleményét a benyújtott borról. A 
vetélkedôk megismerheik a bírálat szempontja-
it, annak módszerét, hallhatják saját boraikról a 
zsûri véleményét, és személyesen is megkóstol-
hatják vetélytársaik borát.

Felkérjük a hegyen élô bortermelôket és 
hobby-borászokat, ha tehetik, vegyenek részt 
ezen a kellemesnek ígérkezô, tanulságos verse-
nyen. Az eredményhirdetés még aznap megtör-
ténik.

(az Elnökség)

Borverseny a Táborhegyen
október 3-án, szombaton, 17.00 órakor

Jelentkezés a borversenyre
A versenyre szánt borból 2 palack mintát kell 

leadni a bírálat elôestéjéig, október 2. péntek 
estig a Népház szervezôtitkáránál, Mikes 
Krisztánál (tel: 430 1326 vagy a 20-886 4045). 
A címke nélküli palackot számmal kell ellátni. 
Mellé ugyanazzal a számmal ellátott zárt bo-
rítékban kell feltüntetni a bor készítôjének 
nevét, a bor fajtáját, évjáratát és termôhelyét.

A Hegy legendája

Igaz, messze van még Karácsony, amit min-
denki megünnepel a maga módján, de a 
készülôdést nem lehet elég korán kezdeni. 
Ilyenkor kicsit jobban odafi gyelünk egymásra a 
családban, az iskolában, munkahelyen. A 
felnôttek is várják ezt az idôszakot, hát még a 
gyerekek, akik lelkesen, izgatottan készülôd-
nek rá.

Szeretnénk a szülôknek segíteni, szebbé és 
érdekesebbé tenni az együtt töltött idôt, na meg 
különlegessé tenni az otthoni karácsonyfát 
csodaszép díszekkel. Ezért a gyerekeknek há-
rom alkalommal

kézmûves foglalkozást szervezünk
Zsigmond Ágnes vezetésével.
Elsô alkalom november 7-én, a Márkus 

Színház elôadása után lesz kb. 12.00 órakor. A 
másik két alkalom november 14-én, és 21-én, 
szombat délelôttönként. Zsigmond Ágnes 
építész-belsôépítész 2006-ban egy kiállításon 
már elkápráztatta látogatóit a saját maga készí-
tette karácsonyfadíszekkel. Most másokat is 
megtanít a fortélyokra.

Az elsô foglalkozáson angyalkák készülnek, 
amelyekkel mindenki az otthoni fáját díszítheti 
majd fel. A legszebbeket úgy karácsony táján 
kiállítjuk a Donát kápolnában is, ahol bárki 
megtekintheti ôket. Szeretettel várjuk az 
érdeklôdôket mindhárom alkalommal!

Szervezôtitkár

Tekintettel a nagysikerû tavaszi elôadásra 
Egyesületünk ismét meghívta a pécsi társulatot. 
November 7-én, szombaton, 11 órai kezdettel 
Benedek Elek Laci királyfi  címû meséjét fogják 
elôadni.

A mese tartalma: A kicsi Laci királyfi  hirtelen 
dühében elkívánja nôvéreit a föld alá. Hiába 
bánja, muszáj utána menjen a három leánynak, 
s a vándorúton megküzd három sárkánnyal. 
Csakis a kígyókirálylány varázsingével, varázs-
kardjával gyôzedelmeskedhet, s így a végén 
élete párját is megtalálja.

Szeretettel várjuk a gyerekeket és szüleiket 
az elôadásra. Belépôjegy: 1000 Ft. Az elôadást 
követôen kézmûves játszóházat tartunk.

Mikes Kriszta

Laci királyfi 
Márkus Színház újból a Népházban!

Készülôdés 
Karácsonyra
Kézmûves foglalkozás a Táborhegyi 

Népházban
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Ismerjük fel és óvjuk 

természeti kincseinket

Kerti dolgaink
Októbert talán nevezhetjük 

az ültetések hónapjának is. Gyü-
mölcsfák, díszfák, díszbokrok, 
örökzöldek elültetésének az 
ideje.

A hónap elején a tavasszal virág-
zó hagymák és gumók jó, ha már 
földbe kerülnek. 

Nézzük külön-külön a tenniva-
lókat:
•  A gyümölcsök szedésekor a 

,,múmiákat” is távolítsuk el a 
fákról. Akik használnak 
enyvgyûrût a téli araszolók el-
len, azoknak most kell felrakni. 
Lehet ifjítani az öreg alma, és 
körtefákat.

•  Ültetésre, csak olyan csemetét 
vásároljunk, melynek héja nem 
ráncos. Ez a száradás jele lehet, 
és rossz eredést okozhat.

•  Ebben az évben sok volt a vihar-
kár. A letört ágak helyét vágjuk 
simára, az esetleges odvakat 
tisztítsuk ki, és kezeljük fabal-
zsammal.

•  Száraz októberben örökzöldjein-
ket öntözzük bôségesen, hogy 
legyen bennük téli tartalék.

•  Fel kell szedni a fagyérzékeny 
növényeket: a dáliát, gumós 
begóniát, kánnát, kardvirágot 
stb. Ezeket földtôl megtisztítva, 
szellôs száraz pincében tárol-
juk.

•  Lombhulláskor a lenyírt gyeprôl 
összesöpört lombot felhasznál-
hatjuk talajtakarónak is, kivéve 
pl. sziklakerti pozsgás növé-
nyeknél. A hó végén lazítsuk fel 
a régi gyepet, és takarjuk be 
vékonyan komposzttal, vagy 
trágyával.

•  A hónap idôjárásától függôen 
már biztosan be kell vinni a 
kertben tartott, vagy kiültetett 
növényeket. Ezek ,,egészségi” 
állapotáról gyôzôdjünk meg.

•  Liliomot, ha ültetünk, rácsos 
cserépbe, vagy mûanyag kosár-
ba tegyük, így elkerülhetô a 
hagymák megrágása.

•  Madaraink etetése is 
idôjárásfüggô. Amíg önállóan 
tudnak keresgélni a kertben, 
bízzuk rájuk. Ha mégis elkezd-
jük, például rossz idô esetén, 
folyamatosan kell etetni, és nem 
kenyérmorzsával.
Remélem a kedves idôsebb 

hölgyek nyara szép lesz, és jó 
kertészkedô idôt biztosít. Jó mun-
kát kíván:

Ort János
kertész

Itt az ôsz!  Remélem kertünk 
egyik sarkában találkozunk egy 
szép és hasznos cserjével – a birs-
sel.

Birs (Cydonia oblonga Mill.) 
Közép-, D-, Ny-Ázsiából származó 
rózsaféle cserje. Tavasszal szép 
nagy, fehéres virágaiban gyönyör-
ködhetünk a tojásdad, kissé bôr-
nemû levelei között. Áprilisban, 
májusban virágzik és a sok porzója 
között mindig találunk döngicsélô 
méheket. Ez a záloga az ôszi, körte 
vagy alma alakú öklömnyi, sárgás, 
molyhos, illatos terméseinek. Elva-
dulva különösen dísze lehet ker-
tünknek! 

Faluhelyen az illatos terméseit a 
tisztaszobában a szekrény tetejére 
tették. 

Gyógynövényként is számon 
tartják: termését bélhurut, torok-
gyulladás, köhögés esetén hasz-
nálhatjuk. Levelébôl készült teát 
érelmeszesedés ellen és vízhajtó-
ként alkalmazhatjuk. Ez utóbbit 
orvosi javaslatra! 

Ásványi anyagok: birslében (100 
g-ban) vas 0,025 mg, réz 0,003 mg, 
cink 0,004 mg. Friss gyümölcsben 

189 mg/100 g-ban kálium, 66 mg 
kalcium, 10 mg magnézium, 110 
mg vas, 0,006 mg réz, 0,013 mg 
cink van. Vitaminok: B1 25 μg/100 
g-ban, B2 25 μg, 10 mg C-vitamin 
– ez fôzéskor elbomlik.

Változatos módon dolgozhatjuk 
fel télire, csemegének. Sajnos sok 
cukor kell hozzá, de tartósítószer 
nem (ezt a citromsav pótolja).

Birsbefôtt: a megtisztított gyü-
mölcsöt nyolcadokra vágjuk (így 
jobban mutat az üvegben) és cit-
romsavas vízben áztatjuk, hogy ne 
barnuljon meg. Forró vízbe dobva 
óvatosan megfôzzük a szeleteket. 
Ezután leszûrjük és üvegekbe rak-
juk. A léhez (0,5 l-hez) 40 dkg cuk- 
rot teszünk és a forró szirupot rá-
öntjük a gyümölcsre, az üvegeket 
lezárva szárazdunsztba tesszük. Ha 
kihûlt, célszerû hûvös helyen tárol-
ni.

Birskocsonya: A héját (magas 
a pektin tartalma, ami csökkenti a 
koleszterin felszívódását a bélbôl) 
és a csutkáját annyi vízben fôzzük, 
ami ellepi. Ha szétfôtt, leszûrjük és 
a levéhez azonos súlyú cukrot te-
szünk. Citrom levet teszünk hozzá 

és kocsonyapróbáig fôzzük. Kis 
üvegekbe töltjük és kihûlés után 
légmentesen lezárjuk. Egy-egy ka-
nállal csemegeként és „gyógyszer-
ként” eszegethetjük. 

Birssajt: A jól megmosott, de 
nem hámozott (!) birset puhára 
fôzzük annyi vízben, ami ellepi. A 
gyümölcsöt átpaszírozzuk és azo-
nos mennyiségû cukorral, kevés 
citromsavval sûrûre fôzzük. 
Tehetünk bele apróra vágott dió-
belet vagy hámozott mandulát. 
Formába öntjük (ôzgerincbe vagy 
lapos, kibélelt dobozba). Hagyjuk 
száradni és szeletelve vagy apróra 
vágva pl. gyümölcskenyérben fi -
nom csemege.

Jó étvágyat kívánok:
Stollmayer Ákosné

www.ohegy.hu

Minden hétfőn 
17.00-18.30 óráig 

JÓGAÓRÁK
A NÉPHÁZBAN!
Mindenkit szeretettel várok!

Orbán Gábor 20/333-0259

Kínai egészségmegőrző 
tornatanfolyam 

a Népházban
péntekenként 17.00-18.00 óráig!
Mindenkit szeretettel várok!

Orbán Gábor 20/333-0259

Mint ismeretes, az Önkormányzat komposztáló ládákra pályáza-
tot írt ki, amelyrôl e-mail körlevélben értesítettük a hegyen élôket. 
Összesen 30 pályázó jelentkezését fogadta el az Önkormányzat. A 
pályázat célja a komposztálás elterjedésének elôsegítése, ezzel a 
hulladékelszállítás költségeinek jelentôs csökkentése, a 
környezetszennyezô lombégetés megelôzése. Hazánkban egy átla-
gos állampolgár évente körülbelül 300 kg hulladékot termel. Ennek 
kb. 30 %-a olyan szerves anyag, amely komposztálható, és a kert-
ben a talaj javítására kiválóan felhasználható.

Szeptember 26-án, délelôtt a megjelent pályázók átvehették a 
komposztáló ládákat (kosarakat). Somlói Viktória önkormányzati 
tanácsadó és Ruepp-Vargay Mária vegyész, az Öko-Forum Alapítány 
komposztálási szakértôje elôadást tartottak a komposztálás 
lépéseirôl, fôbb szabályairól, és a komposzt felhasználásáról.

Aznap többen nem tudtak jelen lenni, ôk egy másik elôadás al-
kalmával vehetik át a komposztálót. Az elôadás idôpontjáról az 
érintetteket közvetlenül fogjuk értesíteni.

MK.

Komposztáló ládák átadása
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Amikor néhány hónappal ezelôtt 
elindítottuk a Kutyapostát, azt kér-
tem, ha lehet, ne a „miért vakaró-
dzik a Bodri”-típusú problémával 
keressenek meg. Hiszen, mire a 
válasz megérkezik, szegény Bodri 
már véresre marta-kaparhatta ma-
gát – levélírás helyett tessék szíves 
orvoshoz fordulni. Tán mondanom 
sem kell, az egyik elsô levél írója, 
a „Viszketés” jeligét választva azt 
kérdezte: miért vakarja magát a 
kutyája, miközben az állatorvos 
tanácsára már Neotomosan (helye-
sen: Neostomosan) fürdôt is ka-
pott?

A Neostomosant elsôsorban pa-
razitairtós fürdetéshez használjuk. 
(Meg még haszonállatoknál lemo-
sásra, légyirtásra, az istálló általános 
permetezésére.) Csak nagyon elha-
nyagolt, bolhás kutya esetében le-
het szükséges, ugyanis nem teljesen 
veszélytelen. (Az oldat, amennyi-
ben nem megfelelô módon van hí-
gítva, könnyen a szôrzet elvesztésé-
hez vezethet.). Ha tehát ezt használ-
juk, néhány perc múlva öblítsük le. 
Mint Kutyapostás, nem nagyon 
szeretem ezt a Neostomosant…

Nézzük inkább: miért vakarózik 
a kutya?

Leginkább azért, mert viszket 
neki… A viszketés lehet enyhe és 
nem gyakori, de lehet állandó és 
kínzóan heves. Figyeljük meg: 
csak bizonyos testrészét, különféle 
testrészeit, vagy szinte egész testét 
vakarja-e a kutya? A viszketés he-
lye is jellemzô: a fülön, a lábvége-
ken, az ujjközökben, a pofán, a 
mellkason, a maron, a háton, az 
ágyék tájékán, a faroktövön, a 
végbélnyílás körüli részen, a lá-
gyéktájékon fordul-e elô? A viszke-
tés hirtelen kezdôdött vagy lassacs-
kán alakult ki, egész nap 
megfi gyelhetô, vagy mondjuk éj-
szaka, hajnalban? Van-e szôrhullás, 
amelynek jellemzô a helye, a kiter-
jedtsége, a nagysága, a szôrszálak 
töredezettsége, a bôrpír, a bôr 
ödémája, megvastagodottsága, 
hogy szárazon pikkelyezô, vagy 
éppen nedvezô, vannak-e rajta 
pörkök, fekélyek, kisebesedések, 
vagy éppen külsô élôsködôk látha-
tók?

És, hogy mitôl viszket? A legis-
mertebbek a külsô paraziták 

okozta bôrbántalmak. „Bolhás, 
mert vakarózik.” A jellegzetes 
bolhaekcéma esetén a háti és 
ágyéki részen, a faroktônél nagy 
területre kiterjedô nedvezô 
bôrgyulladás és szôrhullás látható, 
ami szûnni nem akaró vakaródzás-
sal jár. A rühösség, a szôrtüszôatka, 
– demodikózis – a szôr- és vérszí-
vó tetvek is viszketést okoznak. 
Aztán. Heves viszketéssel járó 
bôrgyulladást hoz a csalánkiütés, 
az allergiás gennyes bôrgyulladás, 
az autoimmun bôrbetegségek, a 
külsô hallójárat gyulladása, idegen 
test (pl. toklász megjelenése), a 
végbélmirigyek gyulladása, a ben-
nük felhalmozódott, besûrûsödött 

és pangó váladéktól. Akár öncson-
kítást okozó viszketés keletkezhet 
az agyvelô vírusos gyulladása so-
rán.

Aztán. Nedvedzô gyulladás ala-
kulhat ki a nem szellôzô 
bôrredôkben. Külön fejezet a 
gombás bôrbetegségeké. 
Megjelenésük jellegzetes, általában 
körkörös; ezek nem jellemzôen 
viszketô elváltozások. Aztán. 
Gyakran elôfordul a kontakt 
(érintkezéses) allergia. A kutya 
fekvôhelyének anyagai, fôként 
mûanyagok okozhatják: a vékony 
bôrfelületek, például a has alja, 
kipirul, viszket.

Aztán. Táplálékok is okozhatnak 
viszketô allergiát. A baromfi hús, a 
sertés, ritkán a marha, egyes tész-
tafélék. Egy biztos, a juh és a rizs 
nem. Jó tudni: táplálékallergia 
hasmenés nélkül ritkán lehetséges. 
Bôrtüneteket okozhat a romlott, 
avasodó táp, vagy néhány létfon-
tosságú nyomelem, így a cink hiá-
nya is.

És hol van még a sor vége?
Az én soraimnak viszont vége… 

Higgyék el, sajnos, (kutya)postán 
keresztül nem lehet gyógyítani. 
Továbbra sem tudok mást taná-
csolni, tessék a viszketô Bodrikat 
újra és újra orvoshoz vinni.

Szücs Gábor

Kedves Pék bácsi!

Én Pistike vagyok, a szomszéd utcából. Ne 
tessék haragudni, volna egy kérésem. Apukám 
gyakran ingerült mostanában, el is hadar 
ilyenkor egy végtelen hosszú mondatot, ami-
ben Pék bácsit emlegeti, összes rokonával 
együtt. 

Apukám, ilyenkor egyre azt hajtogatja: – Ki 
lehet ekkora barom, aki ilyen böhöm nagy 
márkajelzést ragaszt a cipóra, pillanatragasztó-
val.

De én tudom, hogy nem barom volt az, ha-
nem ember, méghozzá: a kedves, jó, Pék bá-
csi. 

Könyörgöm, Pék bácsi, tessék szíves legkö-
zelebb kisebb reklámmal feldíszíteni, hogy 
apukám ne rajtam, és szegény mostoha mamá-
mon töltse ki vérmes bosszúját. De ha kénytelen 
mégis ekkorát reábiggyeszteni, legalább ne 
Technocol pillanatragasztót tessék használni, 
hanem inkább a Technolux Supert, amit vízzel, 
surló kefével, néhány perc alatt, közös erôvel, 
le tudunk mosni.  De az is lehetséges – szerin-
tem –, hogy nem kell rá semmi jelzés, mert mi 
a nélkül is tudjuk, kedves Pék bácsi, hogy amit 
eszünk, az: cipó. Jó cipó. 

Csókolom. Szeretettel üdvözli Pistike, a 
szomszéd utcából.

Kedves Pistike!

Én vagyok a Pék bácsi, és szeretnék válaszol-
ni neked, és a te Édes, Jó, Apukádnak!

Jól fi gyelj! Hát már az sem tetszik, ha az 
ember mindent beletesz a munkájába? Tudjátok 
meg: én a saját gyermekeim szájától vontam 
meg azt a ragasztót, hogy az örökösen telhetet-
len vevôknek valahogy a kedvébe járjak. Arról 
nem is beszélve, hogy ingyen adtam nektek, 
pedig elhiheted, nekem sem a két szép szeme-
mért mérték ki az ötven kiló Technocolt, amit 
ti, egy hónap alatt, jóízûen, mind bezabáltok! 
Meg a nyomdai munka is pénzbe került, hogy 
rányomtassam: „JÓ CIPÓ”. Erre azért volt 
szükség, Pistike, mert amikor a vevô megnézi 
az árát, menten könny szökik a szemébe, és 
nem látja, hogy mit vásárol. Meg olyan is van, 
aki – ha nem írják rá –, bizony, nem tudja, mit 
vesz. Aztán, a sok törmelék, ami a sógorom 
építkezésébôl megmaradt, az is mind benne 
van, és az is mind AJÁNDÉK, INGYEN, a te 
Édes, Jó, Apukádnak! Meg a Nagynénikéjének 
is, természetesen.

Ám ha te kisgyermek létedre, máris bele-
szólsz a szabad versenybe és rontod az én 
monopolhelyzetemet, akkor ne csodálkozz, ha 
legközelebb nem is lesz kenyér a címke alatt, 
hanem csupán ragasztó, mert bevallom: én 
valójában jelenleg ragasztót forgalmazok, mi-
közben a legkülönbözôbb területeken keresem 
annak piacát. Így, a ti családi asztalotoknál is. 
Megfogadtam egy jó tanácsot: A vevôt, elôször 
fi noman be kell etetni az új termékkel! Hát ezt 
próbálom most ki. Rajtatok. Azt, meg te is 
tudhatnád, (ha szereted a rokonaidat!), hasznos 

lehet az a ragasztó, ha a családtagok amúgy is 
örökösen széthúznak.

De ha én minden üzleti fogásomat elárulom 
neked, akkor mások is elkezdenek utánozni, és 
a végén kilábalunk a gazdasági válságból, pe-
dig úgy megszoktuk már. Akkor meg törhetem 
a fejem ismét ,,címke ügyben”. Ám, meglehet, 
hogy a szegecselés, tán mégis csak jobb mód-
szer lenne, mivel a szervezetnek idônként 
vasra amúgy is szüksége van… Márpedig akkor, 
árat emelhetek újra, mert a szeg drágább, mint 
a ragasztó! A tenyérnyi címkére pedig azért ír-
tam: ,,JÓ CIPÓ”, hogy ha te reánézel Pistike, 
akkor mindig a te édes… ,,JÓ APUKÁD” jusson 
az eszedbe. Csak a szemem elé ne kerülj, te 
ebadta!

PÉK BÁCSI

Árkossy István

Könyörgés

Kutyaposta 4.

Miért vakarózik a Bodri?

 Csókavár 
INGATLANKÖZVETÍTÔ BT.

keres és kínál házakat,

telkeket, lakásokat 

a hegyen és a síkságon.

Keressék Seres Erikát!

Telefon: 30-442 1199, 

e-mail: laborc2000@t-online.hu

www.ingatlan.com/csokavar
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Brezovits László:

Évek-Lovak
Húsz csikó vágtat tova, elôttük ott a tiszta rét,

Szilaj pata-dobbanással száguldoznak szerte szét.

Szemükben mohó, tüzes vággyal habzsolják az abrakot

Nem törôdve tövissel, sárral, hajszolják a holnapot.

Negyven büszke ménnek hátán díszes szerszám, jó nyereg

Rohamra készen várják, hogy szóljanak a fegyverek

Majd hosszú dolgos éveken át szorgalmasan szántanak

S ha nehéz kocsit húznak hegyre, soha meg nem állanak.

Hatvan csôdör kissé lassít, jólesik a pihenô

A nyargaló csikók száma körülöttük egyre nô.

Most körbenézve rajtuk, a nap tüze már nem vakít,

S e csodás ménest látva a nyugalom is boldogít.

A lelkes Szervezô nekilát, hogy összehívja a 
régi barátait egy kis nosztaldumcsira. Mondjuk 
e hó 25-ére. Az egy jó idôpontnak tûnik. Még 
nincsen hónap vége , és különben is még há-
rom hét van odáig, mindenki rákészülhet a 
bulira. 25-e péntekre esik, jó nap, még nem 
kavar bele a családi hétvégék (?) meghitt idejé-
be sem. Jó lesz ez így. No, gyorsan elô a tizen-
öt éves, áthúzásokkal tarkított, gyûrött telefon-
regiszterrel, a névjegykártyákkal, miegyéb 
elérhetôségekkel. Ezzel kezdetét veszi a 
Szervezô szervezômunkája. Vagyis…

Mirôl is van szó? Elôször is kiesnek azok, 
akik régóta külföldön élnek, ôk ritkán jönnek 
haza, nem valószínû, hogy pont most lenne a 
ritka. Nem jöhetnek számításba azok sem, akik, 
hosszú évek óta nem jönnek, semmiféle meg-
hívásra sem, pedig léteznek, itthon idônként 
találkozunk is velük a metrón, meccsen, szín-
házban, akárhol. Mindezeket nem kell hívni. A 
fennmaradó 15-16 embert viszont kell, több-
ször is. Mert ugye nem veszi fel, ki van kap-
csolva, „az elôfi zetô nem érhetô el, hívja 
késôbb”. Ismerôs? Semmi gond, még bôven 
van idô. Lassan, lassan azért létrejönnek a 
kapcsolatok:

- De jó, hogy eszedbe jutott öregem, épp 
arra gondoltam, össze kéne már valamikor 
jönnünk!

- Szia! Te vagy az? Múltkor láttalak a 
Nyugatinál. Majdnem kiszóltam neked, de vál-
tott a lámpa, aztán tudod, én meg mindig sietek. 
A férjem… a gyerekek…

- Ez nem igaz! Pont tegnap beszéltünk rólad 
az asszonnyal. Micsoda telepátia! Te, mondd, 
mit tudsz G.-rôl? Ott van még a…

- Baromi jó arc vagy. Mindig mondtam: „Ez a 
Z. tud élni! Összehívja a bandát, csak úgy. Egy 
jó kis bulira”. Nekem eszembe sem jutna meg-
szervezni. Nincs kanalam erre, pedig, néha 
kedvem lenne nekem is egy jót rizsázni a régi, 
tojásfejû pancserekkel.

- Z.? Ja, te vagy az, aki már régen is mindig 
nyüzsögtél. „A jó társaságok”-mondogattad. 
Igen már emlékszem. Jó, jó, majd beszélünk.

És jönnek sorjában, mind, a cimborák és a 
cimbornék.

Második menetben aztán jön az idôpont 
egyeztetés. A hely nem szokott problémát je-
lenteni. Közepes árfekvés, nem túl hangos zene, 
jó kiszolgálás. Tehát az idôpont. Ez a szervezés 
legmunkásabb része. Ha a Szervezô nem lenne 

rutinos szervezô, itt abbahagyná az egészet. De 
ô rutinos, és felkészült a második menetre is:

- Te, nem tehetnénk egy héttel késôbbre, épp 
akkor mégsem érek rá.

- Nem baj, ha egy kicsit késôbb jövök? Az 
apósom kórházban van. Csak utána érek rá. 
Majd odaszólok mobilon.

- Sajnos akkor épp’ nem érek rá. Bocs! A 
kozmetikusom ma adta ezt az idôpontot. Vár-
hatnék rá hetekig, ha most nem megyek el.

- A fene egye meg! Váratlanul bejelentkeztek 
a D.-ék, tudod, az osztrák munkatársamék. 
Sajnos, mégsem érek rá, nem mondhatom le 
ôket. Majd legközelebb!

- Micsoda pech! Aznap veszik le a gipszet, 
vagy mifenét, a lábamról. Sajna nem érek rá, 
pedig milyen jól mutattam volna, ebben a mo-
dern spanyolcsizmában.

A Szervezô mindenkit megért, és nagyon 
sajnálja, hogy épp’ most. A hét, kilenc fôre 
zsugorodott csapat, - mert még maradtak az 
örök bizonytalanok – az adott idôben, az adott 
helyen van és élvezi. Majd. Némi kiegészítô 
összeg ellenében a fôúr egy újabb asztallal 
toldja meg a meglévôt, - mert már nem fért el a 
tizen… szék a nyolcas asztal mellett – ugyanis 
mindenki eljött. Sôt, volt, aki elhozta a…

A Szervezô arra a következtetésre jutott, hogy 
a többiek is kaphattak egy-egy „Jaj, mégsem 
érek rá, mert…” telefont.          Szász Kálmán

… mégiscsak van itt a Hegyen. Most 
bebizonyosodott.

Nem a cicusok, még csak nem is a 
kutyusok jelenlétérôl van szó. A tyú-
kok, kacsák, libák már szóba sem jö-
hetnek, a régi jó disznóvágásoknak is 
fuccs! Amikor a fagyos hajnalokat jófé-
le kisüstivel öntöztük, kezétcsókolom.

Ámde más a helyzet a díszállatokkal. 
Itt van példának okáért, a ló. A jó, a 
fi nom, a tiszta, az okos, a szépséges 
lóállat. A tartása, lehet valóságos, 
ôszinte szenvedély is. Nemes vonzalom 
az élôvilág prominens képviselôje 
iránt. Nem olcsó, de ez már magánügy. 
Ugye van, aki a lovat szereti, más a 
lóerôkre esküszik.  

Mesélik a minap a buszon, többen 
nem tudtak gyalogosan felmenni a 
meredek, keskeny, kis utcájukon. 
Mentek, mendegéltek volna hazafelé, 
és az utcájukba befordulva – hirtelen 
– ott állt a ló. Nem is egy, mindjárt 
kettô. Az utca felsô pontján tanyáztak, 
így még szembetûnôbb volt, a lóságuk. 
Nem a döbbenettôl, a hatalmas állati 
testek tömegétôl rökönyödtek meg. De 
nem ám. Bizonyos gyorsfolyású patak 
állította meg a felfelé igyekvô gyalogo-
sokat. Ennek forrása pedig a két álldo-
gáló jószág volt. Éppen leengedték a 
„hûtôvizet”. Az eredmény-áradat vad, 
szilaj mondhatni állati száguldással 
falta a gravitációt, bôven keresztezve az 
utcát. Átlépni reménytelen. Várni kel-
lett. Hát vártak. Egyszer minden véget 
ér, tudjuk. A szép, romantikus dal is így 

vélekedik, biztat minket. De hogy eny-
nyi víz lenne, egy lóban? Ki gondolta 
volna. Hihetetlen. Városi ember ritkán 
láthat ilyet. Kicsi állat, kis víz, nagy 
barom…

Végül is minden élôlény hetven 
százalék vízbôl áll. Miért is kellene ezen 
csodálkozni?

Idôközben többen is érkeztek és ki-
alakult egy jó kis traccs party. Amúgy 
„hegyiesen”.

Valaki viccelôdni kezdett: még jó, 
hogy nem egyéb „végtermék” potyog 
„itten”. Ugye, ezeket valakinek össze 
kellene szedegetnie. A kutyásokat is 
hányszor, és hányan biztatták már, no 
de ehhez vajon mekkora stanicli kelle-
ne? Nagyobbacska, az tuti. Akkora talán 
már nem is létezik, vagy ha igen, akkor 
az már zsák?

Más meg azt indítványozta: bíznánk 
a dolgot a verebekre. Ha szükséget 
látnánk, legközelebb. Mindenki jól jár-
na, mondhatni nyoma sem maradna. 
Aztán meg, a veréb is madár. De ez 
aztán már tényleg nem ide tartozik.

Nem is fokozták tovább. Mindenki 
hazaballagott, a világgá ment, kiapadt 
patak partvonalát követve.

W. Grass

Mirôl is van szó? 2.
Jaj, mégsem érek rá, mert…

Háziállat…

www.rimovszkyszalon.hu • 1037 Budapest, Királylaki út 78.

Mesterfodrász, cellulit kezelések, fogyókúrás testkezelések: 
AKCIÓ! 2 kezelés/alkalom 4500.-Ft

Rimovszky Nóra Diána • 06 20 328 9524

Kozmetika: 
Molnár Dóra • 06 20 935 8446

Manikűr, pedikűr, műkörömépítés: 
Bőviz Annamária • 06 20 355 2003

www.ohegy.hu
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Az elôzô számban a tervezett vagyonadóról 
megjelent cikk kapcsán számos kérdés futott be 
az Egyesülethez, és hozzám. A mostani cikkben 
néhány konkrét tájékoztatást találunk a jogsza-
bály hatályba lépését követô teendôkrôl. A 
következô lapszámban pedig tájékoztatást 
adunk arról, hogy a tulajdonosok jobban járnak-
e ha társasházzá alakítják ingatlanukat, annak 
milyen feltételeknek kell megfelelnie és mik a 
társasházzá alakítás egyes következményei.

Most azonban nézzük meg azt, hogy „az 
egyes nagy értékû vagyontárgyakat terhelô 
adóról” szóló a törvény milyen konkrét lépése-
ket követel meg a tulajdonosoktól.

Az Ügyvéd válaszol:
A tulajdonosok leginkább a forgalmi érték 

megállapításával kapcsolatosan bizonytalanok. 
Nos, a jogszabály értelmében az adó alapja a 
lakóingatlannak az adóév elsô napján fennálló 
forgalmi értéke. Azt az ingatlant kell bevallani, 
amely az elsô ingatlan esetében eléri a 30 millió 
forintértéket, második ingatlan esetében pedig 
a 15 millió forint értéket. Az adó fi zetése beval-
lás útján történik.

A törvény rendelkezik egy ún. „számított ér-
ték” fogalmáról, ami a 2. sz. mellékletében 
meghatározott települési átlagérték és a lakóin-
gatlan hasznos alapterületének szorzata.

A települési átlagértéket a III. kerületi 
családiházas ingatlanok esetében 400 000 Ft/m2 
áron, míg a több lakásos lakóépületben 300 000 
Ft/m2 áron állapítja meg a törvény. Ezeket fel-
szorozva a lakás hasznos alapterületével kapjuk 
az adótárgy számított értékét.

Teljesen nyilvánvaló, hogy a tényleges forgal-
mi értékek között óriási különbségek lehetnek, 
ha a törvény által elôírt „számított érték” alapján 
történik az adóbevallás. A megjelent jogszabály 
nem tartalmaz rendelkezést arra vonatkozóan, 
hogy kell-e, vagy lehet-e különbséget tenni egy 
néhány éve épült korszerû, modern, kiváló 
adottságokkal rendelkezô ingatlan és egy lerob-
bant, rossz adottságú ingatlan között. Általában 
egy ilyen törvény meghozatalát követni szokta 
egy kormányrendelet, amelyik az egyes törvényi 
rendelkezésekre nézve magyarázatul szolgál, 
értelmezi a törvényi rendelkezéseket és elvégzi 
azokat a „fi nomítási munkákat”, amik a jelen 
esetben is az egyes tulajdonosoknál teljes joggal 
felmerülnek. Teljesen egyértelmû, hogy ez a 
jogszabály hatalmas igazságtalanságokat szülhet 

akkor, ha nem tesznek majd különbséget az 
egyes ingatlanok tényleges forgalmi értéke és 
számított forgalmi értéke között.

A törvényben egyébként vannak ún. korrek-
ciós tényezôk, amelyek módosítják a számított 
forgalmi értéket. Így a tíz éven belül épült 
épületnél 1,15 a korrekciós szorzószám, míg a 
80 év fölötti épületnél 0,85-s a szorzószám. 
Ugyanígy a felépítmény építôanyaga is módosít 
a forgalmi értéken. A tégla, kô falazat szorzója 
1,00 míg a fa, vályog falazat 0,88 szorzóval 
rendelkezik.

Meggyôzôdésem azonban, hogy ezek a kor-
rekciós tényezôk messze nem igazodnak a 
tényleges forgalmi értékhez, hiszen a hivatko-
zott törvény értelmezô rendelkezései értelmé-
ben „forgalmi érték: az a pénzben kifejezhetô 
érték, amely a vagyontárgy eladása esetén – a 
vagyontárgyat terhelô adósságok fi gyelembevé-
tele  nélkül – árként általában elérhetô.”  Ez 
magyarul azt jelenti, hogy az a forgalmi érték 
amennyiért az ingatlan eladható a piaci forga-
lomban.

Amennyiben ezt a jogszabályt nem módosít-
ják, nem egészítik ki, vagy látják el részletesebb 
magyarázattal, akkor az itt feltüntetett szorzók 
alapján kell a számított forgalmi értéket bevalla-
ni, és annak alapján az adót befi zetni. Ha ezt a 
bevallott adómértéket nem fogadja el az adóha-
tóság, akkor a közigazgatási határozat bírói úton 
megtámadható. Persze ne feledjük, hogy az 
adóhatóság határozata elleni bírósági kereset-
nek nincs halasztó hatálya, a kivetett adót be 
kell fi zetni. Csak sikeres pervitel esetén lehet 
visszaigényelni a bíróság által megállapított ér-
ték és a befi zetett adó közötti különbözetet.

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

A harcok tôlünk még mindig alig 
néhány kilométerre dühöngenek. 
A Vár és talán a környéke is még 
tartja magát. Ha a németek tán 
vissza nem is jönnek, de ágyúkkal 
könnyen elérhetnek. De új tapasz-
talataink arra intenek, hogy már 
nem is a házunk lehet célpont, 
hanem mi. Külön-külön és személy 
szerint. S nem a gránátoknak le-
szünk kiszolgáltatva, hanem olyan 
részeg katonáknak például, akik-
kel még csak szót sem tudunk ér-
teni.

A következô csapat kapitánya 
alacsony ember. Pár szót tud né-
metül. Kérdésünkre elmondja: 
Odesszába való. Igyekszünk vele 
jó viszonyban lenni, hogy 
embereitôl biztonságban legyünk. 
A kaptánnyal nincs bajunk, ám te-
kintélye nem sok, katonái nem 
sokba veszik. A valódi tekintély 
mintha Jóska lenne. Hogy a valódi 
neve mi, nem tudjuk. A Jóska nevet 
Nanyó ragasztotta rá. Ha magyar 
lenne, bizonnyal így hívnák - érvel. 
Jó kiállású mozgékony ember. 
Nyírott bajuszt hord. Sokat nyü-

zsög. Mindenütt ott van. Magyar 
tiszti zubbonyt hord. Rangjelzés 
nélkül. 

Egyik délután megjelenik a 
kaptány. Beszélni akar velünk. 
Papa, Mama, Nanyó, Napó, de még 
talán Nölli néni az ágyon ülve 
szoronganak. Madár, Öcsi meg 
mögöttük kucorog. A kaptány lete-
lepszik. Olyan alacsony, hogy alig 
ér a mellemig. Körülményesen 
udvarias. Akadozó németséggel 
magyarázni kezd valamit. Vojna 
nye harasó. Menne ô is haza. Meg 
hogy vojna kaput. Hitler tózse ka-
put. Hová akar ez kilukadni? A 
pilács fényénél alaposabban szem-
ügyre veszem. A külseje ápolt. 
Zubbony nyakából diszkréten vil-
lan ki a fehér betét. Körmei 
manikûrözöttek. Valamilyen bökô 
illatú pacsuli párája követi. Mégis! 
Viselkedésében van valami nyála-
san gusztustalan. Valamilyen széles 
gesztust akar tenni a jobb kezével, 
ám a lendület túl nagy, fölborul a 
székkel együtt. Lehajolok, segítek 
neki föltápászkodni. Visszaül és 
idétlen bocsánatkérôn vihog. 

Nyilvánvaló, hogy ez jócskán be 
van szíva.  Végül csak elôjön a 
farbával. Hogy alkut ajánlani jött. 
Neki tulajdonképpen nô kellene. 
Madár például. Papa mereven el-
utasító. Tán még ajtót is mutat neki. 
De most már a kapitány is bekemé-
nyít. Föláll és kicsit tántorogva 
szónokolni kezd. Papa is áll már, 
terelné kifelé. Ha ennél nem lenne 
fegyver, úgy vágná ki a nyápic 
hódítót, hogy hosszában nyalná fel 
a folyosót. De mert az megérzi 
ugyanezt, nem tágít. Szólni kéne a 
Jóskának - tér magához Nanyó. 
Rohanok és keresni sem kell. 
Johnék konyhájában üldögél. Baj 
van – hadarom -, a kapitány. 
Azonnal érti. A cselédszobába lép, 
és egy pillantással felmérve a 
helyzetet gyakorlott mozdulattal 
elveszi a kapitány pisztolyát és 
szelíd határozottsággal hátulról át-
öleli. Hátrálva húzza magával. 
Kapitány berúgva. Még majd önt 
bele kicsi, akkor szplatyity. Aludni 
fog. Mi meg: le, bunker, bezár, 
psszt, nagy-nagy csönd - játssza és 
mutatja. 

Megértjük és igyekszünk ponto-
san ezt tenni. Jobb híján aludni 
próbálunk. Jócskán éjszaka van 
már, amikor gyanús nesz riaszt. 
Kint valaki motoszkál. A kapitány? 
Pillanatnyi csönd. Aztán teljes 
erôbôl kezdi rúgni az ajtót. Eddig 
az óvatosság miatt lapítottunk, 
most már a félelemtôl. Ez a kapi-
tány! Nyilván felébredt. A döröm-
bölésre még a szinte teljesen süket 
Nölli néni is felriad. Nagy hangon 
és szolgálatkészen fi gyelmezet. 
Kedveskéim! Úgy hallom, valaki 
kopog. Engedjétek be! Pisszegve 
próbálnánk elhallgattatni, amit ô, 
mint rendesen, azonnal félreért. 
Igenis kopog. Hallom. Nem va-
gyok süket! – zsörtölôdik, még 
mindig fennszóval. A kapitány 
kinn hallja a beszédet és még dü-
hösebben kezdi rugdosni az ajtót. 
Akkora zajt csap, hogy a többi 
orosz is felriad. Kisvártatva hangos 
beszéd, csoszogás, huzakodás 
hallatszik, majd ez elhal és végül 
megint csend. A kapitányt ismét 
leszerelte valaki. Bizonnyal a 
Jóska.

(Részlet Borvendég Béla
„Dreihundert Hôhe” címû 

emlékiratából)

Vagyonadó II.

Kapitány berúgva
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Ferenczi Anna

3.osztályos tanuló verse

Az elefánk
Egyszer volt egy elefánt
A fején volt egy kerek fánk.
Azt mondta az elefánt:
De jó lenne az a fánk!

Meglátta egy kisegér
És jót kacagva így beszélt.
Háhá hát itt van egy elefánt
És a fején van egy kerek fánk!

Azt gondolta az egérke:
Oda megyek elébe.
A bokorból az egérke elôugrott
Ettôl az elefánt fejérôl a fánk a
Földre hullott.

Felkapta az egérke a fi nom fánkot
És futott vele, hazáig meg sem állott.

Szomorkodott szegény pára
Oda lett a fi nomsága.
Hisz akármilyen óriás az elefánt
Mégsem lett övé a fánk.

Megkülönböztetett szeretettel 
köszöntöm az Óhegy-hírek újság 
minden kedves olvasóját.

Szeptember 1-én a 60. tanévet 
kezdtük az „Erdôalján”. A jubileum 
lehetôséget nyújt, hogy ismét talál-
kozzunk egykori dolgozókkal, régi 
diákokkal.

Segítséget is szeretnénk kérni 
egy iskolatörténeti kiállítás szerve-
zéséhez és az elmúlt 60 év történe-
tét, kiemelkedô eredményeit, em-
lékezetes eseményeit magába fog-
laló jubileumi évkönyv szerkeszté-
séhez, melyet digitális formában 
szeretnénk megjelentetni. A meg-
emlékezés csúcspontja 2010. már-
cius 26-án megrendezésre kerülô 
gálamûsor lesz, ahol egykori és 
mai mûvészetet kedvelô és mûvelô 

diákok, szülôk, pedagógusok sze-
repelnek majd.

Iskolai honlapunkról és az 
Óhegy-hírek újságon keresztül tá-
jékoztatjuk az érdeklôdôket az 
eseményekrôl.

Hagyományos rendezvényünk a 
tanévnyitó suli-buli a III. kerület-
ben is megjelent H1N1 infl uenza-
vírus elszaporodása miatt a tanév 
vége felé kerül majd megrendezés-
re. Megértésüket köszönöm, és 
remélem, a megváltozott idôpont 
nem rontja a rendezvény megszo-
kott jó hangulatát.

Az ôszi szünet miatt (X. 22 –XI. 
1.) rövid október hónap program-
jai a következôk.

Az Állatok napjáról 2-án, az 
Aradi Vértanúkról 6-án fogunk 

megemlékezni, az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc tiszteletére 
rendezett ünnepély 21-én 11.45 
órakor kezdôdik majd. A mûsort 
Szánáné Misuth Zsuzsa összeállítá-
sában 8. osztályosaink adják majd 
elô.

Idén is lesz papírgyûjtés novem-
ber 9-tôl 16-ig. Ha lehet ne dobják 
el papírhulladékaikat.

Megkezdôdnek az óvodás fog-
lalkozások is. Az elsô foglalkozás 
október 8-án, csütörtökön 16.00-
tól 18.00 óráig lesz, utána minden 
hó második csütörtökén. Az iskola 
honlapján és a környezô óvodákba 
kihelyezett meghívókról is tájéko-
zódhatnak az érdeklôdôk. (www. 
erdoalja.sulinet.hu) Minden ked-
ves érdeklôdôt szeretettel várunk.

Az iskola nevelôtestületében is 
történt néhány változás, ezért a 
szabadidô-szervezôi és matemati-

katanári munkakört jelenleg – a 
kötelezô pályáztatás lebonyolításá-
ig – határozott idejû megbízással 
látja el Klugné Vincze Ildikó és 
Márkusné Szanyi Rita. Az újságot 
rendszeresen olvasók Ildikóval 
már megismerkedhettek. Rita hatá-
rozott, következetes egyéniség, aki 
munkája során elsôdlegesnek a 
megfelelô matematikai tudás meg-
szerzését és a gyermekek minde-
nek feletti érdekeit tekinti.

A pedagógus munkájáról a gye-
rekek véleménye a legfontosabb: 
egy rövid, tömör jellemzés a 
részükrôl: profi .

Bízom benne, hogy ez az elôre 
nem tervezett személycsere végre 
hosszútávon megoldja az eredmé-
nyes matematikaoktatás helyi 
problémáit.

Marótiné Horváth Gizella
igazgató

2009. szeptember 24-én rendezték az Óbudai 
Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyt, melyen a 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola négyfôs 
csapata ezüstérmes lett. 

De mi is az a katasztrófavédelem?
Tûzoltóság+Polgári Védelem = Katasztrófa-

védelem. (Ez az összevonás csak a fôvárosra 
nem igaz!)

Vagyis a katasztrófavédelem olyan tevékeny-
ségek összessége, amelyek
- a katasztrófa kialakulásának megelôzését,
- közvetlen veszélyek elhárítását,
- az elôidézô okok megszüntetését,
- a károsító hatásuk csökkentését,
- a lakosság élet- és anyagi javainak védelmét,
-  az alapvetô életfeltételek biztosítását (a ka-

tasztrófa helyszínén),
- a mentés végrehajtását,
-  a helyreállítás feltételeinek megteremtését 

szolgálják.
A 7. osztályosokból álló Erdôaljás csapat 

ügyes és talpraesett volt. Kilenc állomáson bi-
zonyították rátermettségüket, melyeken 
tûzvédelmi feladatok, nyílt irányzékú légpuska-
lövés, egészségügyi feladatok, polgári védelmi 
feladatok (vízbôl való mentés, homokzsákból 

szabályszerû gát kialakítása, túlélési csomag 
összeállítása, elméleti ismeretek), RBV (veszé-
lyes anyagok) védelmi feladatok, környezetvé-
delmi és kerületismereti, tájolási, rádió-navigá-
ciós, közlekedésbiztonsági feladatok voltak. 

Jó idôben, jó hangulatban telt ez a nap. A 
gyerekek lelkesedése és ügyessége elismerésre 
méltó volt. Akár meg is nyerhették volna a 
versenyt, hiszen csak néhány ponttal elôzték 
meg ôket a Zápor utcai iskolások.

Klugné Vincze Ildikó

Iskolai hírek

Az Erdôalja csapata ezüstérmes

- Milyen lesz majd az iskola? Mi 
lesz, ha kiabálós lesz a tanító néni, 
vagy ha nem lesz aranyos? - kér-
dezte a kisfi am, amikor egy éve az 
iskoláról meséltem neki.

- Nem lesz kiabálós, Marci. 
Ebben biztos lehetsz. – feleltem 
neki megnyugtatón.

- Honnan tudod?
- Mert megkeresem neked a vi-

lág legjobb tanító nénijét.
Hányszor eszembe jutott ez a 

mondat, miközben weblapokat, és 
nevelési programokat böngésztem 

a neten! Hányszor eszembe jutott 
ez az ígéretem, amikor elmentem 
egy-egy iskola elôtt! Iskolai folyo-
sókon sétálgattam, és fi gyeltem a 
dekorációt, hátha megérzem belôle 
a hely hangulatát. Bemutató órá-
kat, és szülôi tájékoztatókat hall-
gattam végig, és az ismerôseim 
tapasztalatait kérdezgettem a köze-
li iskolákról:

- Az Erdôalja nagyon jó. Mi na-
gyon szeretjük. - hangzott a válasz. 
Tizennyolc erdôaljás ismerôs, és 
tizennyolc ugyanolyan válasz.

A fi am szorongva ment, és csil-
logó szemekkel jött haza az ovis 
foglalkozásokról. A gólyatáborban 
már elsô nap remekül érezte ma-
gát. Az elsô tanítási napon úgy ér-
kezett meg az iskolába, mintha 
mindig is oda járt volna. 

Most szeptember nyolcadika 
van. Figyelem a fi amat, ahogyan 
reggel készülôdik, ahogyan a házi 
feladatokat írja. Amikor érte me-
gyek, arra kér: hadd maradjak még 
egy kicsikét! Hallgatom, ahogyan a 
gyerekekrôl és a napi élményeirôl 
mesél. Nézem a rezdüléseit, és azon 
kapom magam, hogy dicsekszem: a 
fi am már iskolás, és az Erdôalja 

nagyon jó, például ez a gólyatábor 
is milyen zseniális ötlet.

Nem is tudom, hogyan történt, 
de elfelejtettem jó elsôs szülô 
módjára szorongani, valahogy át-
ragadt rám a fi am lelkesedése. 
Valahogy annyira nem is fontos, 
hogy szakkörök, különórák, és vi-
dám programok tömkelegét kínálja 
az iskola.

Hanem Marci, én azt hiszem, te 
egy szerencsés gyerek vagy, és én 
tényleg megtaláltam neked a leg-
jobb iskolát, és a legjobb tanító 
néniket. Becsüld meg ôket fi am, 
nagyon!

Molnár Hajnalka

Elsôsök lettünk
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AZ EGYESÜLET

HÍREI

,,Egynek minden nehéz, 

sokaknak

semmi sem lehetetlen”

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:  

Jármayné Tatár Judit, Mikes Kriszta, 

Szász Kálmán.

Hirdetésfelvétel: Óhegy Egyesület. 

Telefon: 430-1326

Elôkészítés: Petit Typo Bt. 

Nyomás: MédiaPress 1990 Kft.

Megjelenik: 3000 példányban

Társastánc felnôtt kezdô hétfô 19.00-20.00 h

Társastánc felnôtt középhaladó hétfô 20.00-21.30 h

Társastánc felnôtt haladó hétfô 20.00-21.30 h

Társastánc ifi  kezdô szerda 15.30-16.30 h

Társastánc ifi  haladó szerda 16.30-18.00 h

Jóga hétfô 17.00-18.30 h

Kínai egészségmegôrzô torna péntek 17.00-18.00 h

Zenebölcsi kedd 10.00-11.00 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 18.00-19.30 h

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

Egyesületi iroda nyitva tartása: hétfôn 8.00-11.00 h, szerdán 17.00-
19.00 h.

A hét többi napján elôre egyeztetett idôpontban: Mikes Kriszta, tel.: 
20-886 4045. Gondnok: Kiss Gabi, tel.: 20-886 2636. Bejárat a Népház 
udvaráról.

Bridzs klub hírei

Állandó programok a Táborhegyi Népházban
1037 Budapest, Toronya u. 33.

Szeptember 18-án elhunyt Szeptember 18-án elhunyt 

Raffi nger András, aki jelentô-Raffi nger András, aki jelentô-

sen kivette részét a hegyoldal sen kivette részét a hegyoldal 

közösségi életének szervezé-közösségi életének szervezé-

sében. 89 éves korában kö-sében. 89 éves korában kö-

szönt el szeretteitôlszönt el szeretteitôl.

A hónap elején két csapatunk, a 
„Budai Motoros I” és a „Budai 
Motoros II” elfogadta a Nagy-
kanizsai Bridzs SE hagyomány-
teremtô szándékkal, 4 csapat 
részvételével rendezett bridzsver-
senyre való meghívását.

 A körmérkôzésekre pénteken 
és szombaton került sor. Ezzel 
egyidejûleg zajlott Nagykanizsán a 
Bor és Dödöllefesztivál, amely 
számos kultúrális programot is kí-
nált. A mérkôzéseket családias, 
kellemes és baráti légkör jellemez-
te. Vendéglátóink maximális igye-
kezete, hogy jól érezzük magunkat, 
sikeres volt. A tempó sem volt fe-
szített, bôven maradt idô a Fesztivál 
alkalmából készített fi nomságok 
megkóstolására. Én például csak 
most tudtam meg, hogy a dödölle 
nemcsak egy dalban szerepel, ha-
nem valóságos és nagyon fi nom 
étel, melyet sokféleképpen készít-
hetnek. Ehetô önállóan, de  remek 
köretként is. Mire jó a bridzs!

Vendéglátóink közül a Nagy-
kanizsa I. számú csapata lett az 
elsô, második a Budai Motorosok 
I. számú csapata (Fehér Krisztina, 
Kovács Erzsébet, Kiss Katalin és 
Mátyás Károly), a harmadik helyen 
a Budai Motorosok II. számú csa-
pata végzett.

Gratulálunk a gyôzteseknek!
Lovász Marietta

Az Egyesület vezetôsége kö-
szönetet mond Cseresznyák 
Veronikának és Piroch 
Zsuzsának, akik éveken át az 
Óhegy-hírek aktív szerkesztôi 
voltak. Figyelték a hegyi esemé-
nyeket, érzékenyen reagáltak 
különleges jelenségekre, azokat 
minôségi módon jelenítették 
meg cikkeikben. Munkájuk a 
lapon keresztül is jelentôsen 
hozzájárult a közösségformálás-
hoz, a lokálpatriotizmus erôsö-
déséhez. Éveken át tartó, ké-
szenlétet követelt ez tôlük 
minden hónapban, ha volt sza-
badidejük, ha nem. Köszönet a 
kitartó munkáért. Búcsúról 
azonban szó sincs, hiszen a lap, 
mégha nem is a kemény rend-
szerességgel, de továbbra is 
várja munkáikat.

(az Elnökség)

A hegyi közösség életének egyik meghatározó színfoltja a Táborhegyi 
Népház és annak rendezvényei. Ugyanakkor a ház fenntartása komoly 
gondokat okoz, pedig sokak közösségi életének ad helyt az épület. 
Születésnapok, kártya partik, tornaórák, kiállítások, mûvészeti foglalko-
zások zajlanak itt nap mint nap. Fontos szerepet tölt be a hegyi lakosok 
közösségé formálásában, jó szomszédi kapcsolataik ápolásában.

Most itt az alkalom, hogy mindenki tegyen egy kicsit – lehetôségei 
szerint – a házért, ezzel a közösségi élet megóvásáért, meglévô értékeink 
megtartásáért.

2009. október 15-én ismét jeles esemény tanúi lesznek a falak. Árverést 
hirdetett az Egyesület, ahol a hozott tárgyak megvásárlásából befolyó 
összeget a ház felújítási költségeinek fedezésére fordítják.

Aki úgy érzi, hogy szívesen töltené idejét a környék lakosainak társa-
ságában, aki csak kellemes családi programként a nézelôdést választaná, 
vagy akit érdekel a vásárlás lehetôsége és szeretne tenni valamit a házért, 
az jöjjön el és tartson velünk! Minden kedves érdeklôdôt szeretettel vá-
runk, korosztálytól függetlenül!

Márk Mirko szervezô

Árverés a Házért
Székházunk felújítási költségeinek fedezésére,

október 15-én, csütörtökön, 18.00-kor
árverést tartunk. Az elkelt tárgyak kikiáltási ára az értékesítôt illeti, az 
afeletti összeg az Egyesületnek szánt adománynak számít, amelyrôl 
az Egyesület a vevônek igazolást ad. Az árverésre festmény, dísztárgy, 
könyv, antik tárgyak és más érdeklôdésre számot tartó tárgyak be-
adását várjuk, amelyek Népházban megtekinthetôk az árverés napján 
17.00 órától, de megtekinthetôk október 1-tôl folyamatosan a www.
ohegy.hu honlapunkon is, ahová a nehezen szállítható tárgyakról 

fotót elég beküldeni.

Licitálók részvételére számítunk.

Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete

APRÓHIRDETÉSEK
•  Dr. Szabó Katalin megnyitotta Reuma és 

Lézerterápiás rendelését: DUNA MEDICAL 
1036 Budapest, Kiskorona u. 20. Bejelent-
kezés: 387 1508; Szükség esetén háznál is 
kezel.

•  Ha feleslegessé vált a jó állapotú 80 l-es 
villanyboylere ne dobja ki, szívesen átven-
nénk. Óhegy Egyesület 430 1326, vagy 
Mikes Kriszta 20- 886 4045

•  Bútorklinika a hegyen! Mindenféle bútor 
javítása, felújítása, antik és stílbútorok 
szakszerû restaurálása! Tel: 388 2464 vagy 
20 378 801

Budai Motorosok I. csapata

Köszönet két 

Szerkesztônek

Árverés a Népház felújításáért

www.ohegy.hu
Olvashatja híreinket, 

rendezvényeinket, 

böngészhet archív cikkeink 

és fotóink közt.
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Szeretettel várunk 
minden hegyvidéki vásárlót!

TESTVÉRHEGYI 
GYÓGYSZERTÁR

EuroCenter 
1037 Budapest, Bécsi út 154.

Telefon: 437-4618
www.testverhegyi-gyogyszertar.hu

Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 8-20 óráig, szombat: 8-14 óráig

FOLYAMATOS AKCIÓINKKAL VÁRJUK 
A KEDVES VÁSÁRLÓKAT!


