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Programok
Klímabarát fórum április   8. csütörtök

Jeruzsálem elôadás április   15. csütörtök

Vasárnapi ebéd április   18. vasárnap

Vasárnapi mozi április   18. vasárnap

Klímabarát fórum    április   22. csütörtök

Áprilisi bormustra április   24. szombat

Vasárnapi mozi május   2. vasárnap

JERUZSÁLEM
Húsvét a Szent Városban.

Mihályfi  Márta
vetített képes elôadása

április 15-én, csütörtökön, 

18.00 órakor.

(Részletek a 3. oldalon)

Házi borászok, borászkodók,

kezdôk és haladók fi gyelem!

ÁPRILISI BORMUSTRA
a Táborhegyi Népházban.

24-én, szombaton, 17.00 órakor

A hozott bormintákról neves szakemberek 

véleményt mondanak, javaslatokat tesznek 

a bor érleléséhez, kezeléséhez,

tanácsokat adnak a hibák megelôzésére, 

s ha megtörtént javítására.

A mustra után fi nom vacsora.

Belépô:

borászoknak 3 üveg a saját bormintából; 

vacsorázóknak 1 üveg a kedvenc borukból.

Mindenkit szeretettel várunk!

VASÁRNAPI MOZI
a Táborhegyi Népházban.

Április 18-án, 17.00 órakor
Dennis Gansel: A hullám (2008)

Május 2-án, 17.00 órakor
Gabriele Salvatores: Nem félek (2003)

KLÍMABARÁT FÓRUM
a Táborhegyi Népházban,

április 8-án és 22-én, 

csütörtökön 18.00 órakor.

Szeretettel várjuk azon hegylakó

barátainkat, akik családi házukat

elôbb-utóbb korszerûsíteni szeretnék, 

de még nem tudják hogyan.

(Az elôadás témáit lásd 

a www.ohegy.hu honlapon)

BEMUTATÓÓRÁK
leendô elsôs szülôk részére,

április 13-án, kedden reggel.

Az érdeklôdô szülôket fogadja:

8 órakor

Rátkay Judit

9 órakor

Komjáthyné Ignácz Klára

Minden érdeklôdôt 

szeretettel várunk 

az Erdôalja úti Általános Iskolában.

VASÁRNAPI EBÉD
április 18-án, 13:30-kor

Menü:

Borókás marhapörkölt

galuskával, bukta

Szakácsmester:

Szalai Bandi
szakácsversenyek gyôztese

Jegyek csak elôvételben kaphatók 

1000 Ft-ért a Népházban, 

vagy az Erdôalja úti ABC-ben, péntekig.

60 ÉVES AZ ISKOLA
Részletek a mellékletben!

Kedves Olvasóinknak
Kellemes Húsvéti Ünnepet kívánunk!

A tojásokat az Erdôalja úti lányok
és asszonyok festették.
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Március idusa elôtt éppen két 
nappal, délután, kis lelkes cso-
port kapaszkodott fel egy fehér 
mikrobuszra, a Népház elôtt. A 
kezekben szorongatott kanná-
kat, demizsonokat látva azt hi-
hette a jóravaló polgár, hogy…
No, de az nem lehet, hisz’ már-
ciusban nincs szüret! Így igaz, 
de nem is oda mentek ám a 
kannások. Etyekre állt a kocsi 
rúdja igaz, de nem szüretre, 
hanem bormustrára mutatott. 
Ôszi szüreteinknek szôlôsorokat 
keresô, derék gazdánk, Gombai 
Nagy Tibi vendégül hívta a 
Házat, a tavaly szüretelt szôlôk 
adta újborok, és idôsebb testvé-
reik kóstolgatására. Már szürkült 
mire odaértünk (én is köztük 
voltam), és a lágyszínû, alkonyi 
ég, s a lombtalan fák ágai alatt 
sétáltunk be a borászat vendég-
váró szobájába, a fi nomságoktól 
roskadozó, terített asztalok mel-
lé. Vendégváró Tibor barátunk 
nem sokat teketóriázott, és mi 
épp’ hogy lehuppanhattunk 
fertályunkra, máris kínálta, töl-
tögette poharainkba elôször a 
2009-es, Kékfrankos Pannon 
Rosét, amit aztán követett a 
Zenit, ôt a különféle Char-
donnay-k majd a többi, egyiknél 
fi nomabb másik bor. Közben 
falatozgattunk, s a könnyebb 
fajsúlyú borkorcsolyákat követ-
ték a nehezebb borszánkák. És 
újabb borok jöttek. Amikor, 
körülbelül mindenki megtelt, 
egy idôre, gazdánk a pince felé 
csábítgatott minket, majd oda-
lent megmutatta hatalmas fém-
tározóit, ezeknél kisebb hordóit 
és a palackos farácsozatot a fa-
lak mentén. Természetesen a 
beszédét poharak koccanása, 
újratöltése, kacagás fûszerezte. 
Aztán az idô, a kegyetlen idô, 
elôször az udvarra, majd a 
buszba terelt vissza minket, s mi 
már robogtunk is hazafelé a 
Zsámbéki-medence csillagos 
ege alatt. A buszon jottányit sem 
csillapodott az emelkedett han-
gulat, s még néhány kisebb 
kanna bort ott is elszopogat-
tunk. Így érkeztünk meg, késô 
este, a Népház elé.

Hogy aztán mi volt? Azt min-
denki maga tudja, én már nem 
mesélhetem el.

Szász Kálmán

Sokak kérésére ismertetjük 
Önökkel az Óbuda - Hegyvidékiek 
Egyesülete által Európában 
elsôként létrehozott gasztro-art 
mozi büfékínálatát. A nézôk ott-
hon készült ételeinek sorrendjét és 
a szervírozást a szervezôk 
fi lmszomelierjük segítségével elôre 
megkomponálják. Legfôbb törek-
vésük minden esetben a bemuta-
tott fi lmek befogadásának és a 
nézôk katarzis élményének az 
elôsegítése.

Mikes Kriszta szilvalekváros 
buktája ízekben hozta a „Márai 
fi lm” lényegét: honvágy és 
minôség.

A szilvalekváros bukta hozzáva-
lói: 1 kg süteményliszt, 4 tojássár-
gája, só, marék cukor, 5 dkg 
élesztô, 2 dl tejföl, 5 dl tej, 20 dkg 
zsír.

„Föntieket összegyúrom, 1-2 
órát kelesztem, beteszem a hûtôbe, 
másnap kinyújtom, négyzeteket 
vágok (derelyeszaggatóval gyor-
san megy), közepébe szilvalekvárt 
teszek, összetekerem, szépen, 
szorosan egymás mellé sorakozta-
tom a tepsiben, bekenem a tetejü-

ket tojással és szórok rá vágott 
diót, 20 percig, pirulásig sütöm, és 
máris lehet enni!”

Gyüre Erzsi pogácsái megmen-
tették a „Nyomozót”. A fi kción 
alapuló üres formagyakorlatból a 
magyar jelenrôl szóló tényfeltáró 
dokuvá emelték a fi lmet. (A pogá-
csa most és itt nagyon jó!-
sóhajtoztak a nézôk).

A sajtos-diós hozzávalói: ½ kg 
liszt, 1 pohár tejföl, 3 dkg élesztô, 
1 mokkáskanál cukor, só, 2 db 
tojássárgája, 25 dkg reszelt sajt 
(fele füstölt), 25 dkg margarin.

„Lisztet margarinnal elmorzsol-
juk, hozzáadjuk cukros tejfölben 
megfuttatott élesztôt, tojásokat, 
reszelt sajtok felét, sót. 
Összegyúrjuk, jól kidolgozzuk, 
majd folpackba csomagolva egy 
éjszakára hûtôbe tesszük.

Másnap átgyúrjuk, ujjnyi vastag-
ságúra nyújtjuk, apró pogácsákat 
szaggatunk. Zsírozott, lisztezett 
tepsibe rakjuk. Tetejét tojásfehér-
jével megkenjük. Maradék sajttal 
megszórjuk, tetejére gerezd diót 
nyomunk. Kb. 20 percig nagylán-
gon sütjük.”

A tepertôs hozzávalói: ½ kg 

liszt, 3 dkg élesztô, 1 dl tej, 1 pohár 
tejföl, 1 db tojás, 2 kanál cukor,  
só, bors, 25 dkg darált vagy apróra 
vágott tepertô.

„Az élesztôt langyos, cukros 
tejben felfuttatjuk. Lisztet az 
élesztôvel, tejföllel, tojással, sóval, 
borssal jól összegyúrjuk, keleszt-
jük.

A tepertôt 2 kanál liszttel össze-
keverjük. Megkelt tésztát kinyújt-
juk. Tepertô harmadát rákenjük, 
szokásos módon hajtogatjuk. 
Félóránként háromszor ismételjük. 
Utána kb. 2 cm vastagságúra 
nyújtjuk, tetejét késsel bevagdal-
juk, tojással megkenjük. Közepes 
nagyságú pogácsákat szaggatunk. 
Tepsibe téve még pihentethetjük, 
majd elômelegített sütôben kisüt-
jük.”

Aki megkóstolta Pirchala mes-
ter sós dióját az átérezte Falstaff 
szavait: „Ha ezer fi am volna is, az 
elsô emberi szabály, melyre ôket 
tanítanám, az volna, hogy le kell 
mondaniok a vízitalról, s a borhoz 
kell szegôdniök.” (Révay József 
fordítása)

Hozzávalók és az elkészítés: „1 
liter vízbe egy nagy marék só te-
szek, majd felforralom. Forrás után 
beleteszem a kívánt mennyiségû 
dióbelet és kb. 20-30 percig 
fôzöm. Leszûröm, majd 
serpenyôben, vajon, állandó keve-
rés mellett a kívánt színig pirí-
tom.”

(A IV. Henrikhez félig átsülve, 
kakaóbarnán tálalták.)

Varga Béla Chardonéjával tö-
kéletes lett az este, akárcsak 
Shakespeare drámája. (A borokról 
és párlatokról talán majd 
késôbb…)

Zs. Gy.

Rég vót, tán igaz sem vót, s tán 
nem is vasárnap vót, de még az 
sem biztos, hogy ebéd vót az, amit 
utoljára vasárnapi ebédként ettem 
a Népházban. Utána is néztem a 
dolognak, biz’ az, a mostani elôtti 
utolsó alkalom 2008 októberében 
volt, amikor is „Sütés-fôzés a sza-
badban” címen, Pirchala mester 
egyengette, a halászlékészítésben 
még kevésbé jártas, amatôr szaká-
csok útját a tökéletes ízek felé. 
Tehát mégis igaz vót?

No, de panaszra nem lehetett 
okunk a mostani vasárnapi ebé-
den. A szakácsok, cukrászok szinte 
pótolni akarván a hosszú szünete-
lés gyomorkorogtató ûrjét, pom-
pás, csülkös, fejtettbabos, Jókai 
Mór kívánsága szerint készült 
bablevessel (Kiss Kati remeke) és 

a nyelv alatt olvadó, lágy-fi nom 
tésztájú, palacsintával (Mónus 
Ibolya, Raffi  Éva és Etelközi Péter 
koprodukciója) s ez utóbbinak 
ízesebbnél-ízesebb töltelékivel 
kápráztatták el a nagyérdemût.

Persze, a sok fi nomságot 
lekísérô, könnyû borocska egy- 

vagy kétdecije, a végén, rendet 
rakott a jóllakott bendôkben. Az 
andalító harmonikaszó, kelleme-
sen ringatott el minket az ejtôzéstôl, 
a vasárnapi mozi kezdetéig. Innen 
azonban ez már egy másik törté-
net.

Szász Kálmán

Etyek, 
és megint 
csak Etyek

Vasárnapi ebéd

A Vasárnapi Gasztro- 

Art Mozi receptjei
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Brezovits László 

Szív 

a házfalon
Huszonöt év nagy idô
Remény, élet, temetô
Sóhaj, bánat, vigalom
Mind elszáll az ablakon

Minden elszáll, mégis marad
Emlékekbôl újra fakad
S ha idônk már nincs nekünk,
Ott az egész életünk

A ház falán megkopott szív
Már nem üzen, senkit sem hív
Kôbe vésett gondolat:
Ôriz féltett titkokat

Elhagyott lány – talán asszony
Kapatos úr, hogy így vigadjon
Egy szerelmes kisdiák
Írta örömét, vagy bánatát

Huszonöt év nagy idô
Remény, élet, temetô
Sóhaj, bánat, vigalom
A szívben ott, a házfalon

Borókabogyóval ízesített mar-
hapörkölt a vasárnap ebéd menüje. 
A bogrács mellett, fi ataljaink jó 
barátja, Szalai Bandi áll, akit ar-
ról faggattuk, hogyan szerette meg 
a szakácsmesterséget.

A Budapesti Gazdasági Fôiskola 
végzôs hallgatója vagyok. Az iskola 
megkezdése elôtt is érdekelt már a 
fôzés mûvészete, de csak az elsô 
konyhai gyakorlaton döbbentem 
rá, hogy engem mélyebben érde-

kel, mint hogy csak az iskolában 
nyújtott alaptudásból gazdálkod-
jam. Érdeklôdéssel vettem a 
kezembe a szakácskönyvek 
rengetegét, majd gyakorlati 
megvalósításra fordítottam az ott 
leírt szavakat. 

Elôször a regulák mentén halad-
va próbálkoztam, utána szabadjára 
eresztettem az érzéseimet és kismil-
lió próbálkozásból pár sikerült is. 

Az elsô fôzôversenyem, amin 

részt vettem, az iskolám indította, 
Arany Fakanál a neve, itt második 
lettem. A következô, amin elindul-
tam a miskolci országos verseny, 
ott elsô lettem két számban. Egy 
nemzetközi versenyen pedig má-
sodik helyezést értem el.  

Most, hogy lassan befejezem a 
tanulmányaimat, el kell gon-
dolkodnom, hogy merre induljak 
tovább. 

Kívánom, hogy találd meg a 
neked megfelelô utat, amin boldog 
lehetsz, és azt is, hogy legyél 
nagyon sikeres! 

Mikes Kriszta

Jeruzsálem, a Szent Város, a 
Béke és az Üdvösség városa. Azon 
különleges hely, amely a három 
egyistenhívô vallás - zsidó, a ke-
resztény és a muzulmán - számára 
egyaránt alkalmas kapunak bizo-
nyult a szentség felé. Történetem 
középpontjában a jeruzsálemi 
húsvét ünnepe, a keresztény kö-
zösségek szentföldi húsvéti zarán-
doklatai és körmenetei, Szent-sír 
bazilika és a keresztút története és 
szimbolikus jelentése áll. Nagy 
Constantin császár és édesanyja 
Szent Ilona tevékenységének 

köszönhetôen megépített elsô je-
ruzsálemi keresztény szent helyek 
felfedezésének és az emlékhelyek 
megépítésének történetével kiraj-
zolódik elôttünk a keresztény 
Jeruzsálem térképe.

Térképek, légifotók és a körme-
neteken készült fényképek segítsé-
gével szimbólikusan végigjárjuk 
Krisztus Golgotára vezetô útját, az 
Olajfák hegyétôl a Szent Sír 
Bazilikáig. A keresztény zarándo-
kokkal együtt résztveszünk a 
nagycsütörtöki, nagypénteki, nagy-
szombati ünnepi szertartásokon, 

körmeneteken, a Gecsemáné-kerti 
virrasztáson. Emellett megismerke-
dünk az ortodox keresztény nagy-
szombati Szent Tûz csodájával.

Kiharapott keresztdarabkát nem 
hoztam magammal szentföldi 
utamról, de tapasztalataim, élmé-
nyeim és történeteim elmesélésével 
remélhetôleg közelebb kerülhet 
valamennyiünkhöz egy piciny ab-
ból a különleges erôbôl, amit a 
Szentföld, Jeruzsálem és húsvét 
ünnepe jelenthet hívô és nem hívô 
ember számára egyaránt.

Mihályfi  Márta

Az ifjú szakács

Vasárnapi ebéd április 18-án

Húsvét a Szent Városban
Április 15-én, csütörtökön, 18.00 órakor

www.ohegy.hu

Március 6-án, Be-
recz András estjén 
gyakorlatilag megtelt 
a Népház.  

A mesemondó 
elénk tárta, hogy mi 
módon teremtôdött 
meg Ádám, és adatott 
mellé társnak Éva - 
akiben az ôzike sze-
lídsége mellett a vad-

disznó elszántsága is 
ott lakozik. 

Hogyan is látják a 
világot a csavaros 
eszû székely legények 
itt, a mai Budapesten, 
ahol a kocsmában, 
munka után szembe 
kell nézni a kipihent 
skinhead fi úkkal.

Hogyan keveredik 

be mégiscsak a meny-
nyek országába a 
barkács ember, akinek 
minden munkája vala-
hogy kisiklik, mégis 
szerethetô és 
megbocsájtjuk neki a 
kontárságot. Annyi 
esze azért mégiscsak 
kerekedik, hogy Szent 
Péter eszén túljárva 
becsücsüljön a 
mennyországba és ott 
a kalpagján elüldögél-
ve hegedüljön. S az 
addig borzasztó han-
gú hangszer valahogy 
gyönyörû orgona han-
gon kezd muzsikálni, 
s mi is megnyugszunk 
a hosszú tél után, 
hogy mindjárt itt a ta-
vasz, a megújulás, s 
végül kisimul min-
den. 

Köszönjük Berecz 
András az önfeledt 
nevetést, köszönjük 
László Kata, hogy 
mindezt összehoztad.

M. K

Önfeledt nevetés
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Az idén húsvét április ele-
jére esik és a húsvéti sonka 
elképzelhetetlen a reszelt 
torma nélkül! 
Dugványozását is áprilisban 
kell végezni. Ezért most a 
tormáról ejtünk szót.

Közönséges torma 
(Armoracia rusticana G. M. 
Sch.) Ukrajnai származású 
fehér, keresztesvirágú ter-
mesztett gyógyhatású 
fûszernövény. Elvadulhat. Rokona 
a bennszülött, védett debreceni 
torma (A. macrocarpa (W. et K.) 
Baum g.) amivel nádas, gyékényes 
mocsarakban találkozhatunk néhány he-
lyen.

Május – júniusban hozza dús fehér virágzatát. 
A termesztett tormának hatalmas (30 cm), lán-
dzsás, csipkés szélû tôlevelei, gömbös becôke 
termése és vastag fôgyökere van. Gyógyhatását 
már reszelése közben is kifejti! A jellegzetes, 
igen ingerlô mustárolaj tartalma a felsô légutak 
ingerlésével erôs váladékképzôdést indít el! 
Ízületi bántalmak esetén „borogatásként” 
vérbôséget okozva enyhíti az ízületek merevsé-
gét. Elfogyasztva – magas rosttartalma miatt – jó 
hatású a belekre, a mustárolaj tartalma antibio-
tikus hatású. Javítja az emésztést, a keringést, 
bélféreg ellen is használható. Tartalmaz cinket, 
mangánt és rezet is. Ha kertünkben használha-
tó tormát akarunk termeszteni, akkor évente ki 
kell ásni, a vékony gyökereket el kell ültetni, a 
vastagot lehet felhasználni. Locsolni kell, mert 
vízigényes.

Legegészségesebb a frissen reszelt torma. 
Ilyet tegyünk húsvétkor a sonka mellé az asz-
talra. Boltban lehet kapni üvegben ecetes tor-
mát – a frissen fôtt virsli, debreceni fontos 
ízesítôje.

Tormamártás: a lereszelt tormát összeke-
verjük tejföllel, pár percig fedô alatt pároljuk. 
Hozzáadunk húslevest (jó a „kocka” is), tejföllel 
összehabart lisztet és pár percig fôzzük. 
Langyosan tálaljuk, pl. fôtt húshoz!

Tormás vaddisznóhús: szükséges szalon-
nás vaddisznóhús, sárgarépa, petrezselyem 
gyökér, vöröshagyma, fokhagyma, bors, ôrölt 
kakukkfû, babérlevél, borókamag, vörösbor, 
torma. A húst a szalonnájával, a zöldségfélékkel 
és a fûszerekkel lassú tûzön annyi vízzel 
fôzzük, hogy ellepje. Ha a lé csökken, vörös-
borral pótoljuk. Ha félig megfôtt a hús, a vizet 
már nem pótoljuk, hanem forgatjuk a lében. Ha 
megfôtt, még hagyjuk a levében gyenge tûzön. 
Tálalás elôtt a húst a levébôl kiszedjük, felsze-
leteljük és tálra tesszük. A leszûrt fôzô lével 
meglocsoljuk. Reszelt tormával megszórjuk. Sós 
vízben fôzött, kockára vágott burgonyát és 
ecetes tormát adunk hozzá. (Ábrahám Gézáné: 
Vasi, zalai, parasztételek)

Kellemes ünnepeket és jó étvágyat kívánok!
Stollmayer Ákosné

Idén igen hosszú várakozás 
után érkezett meg a tavasz. 
Ezért a tavaszi munkák 
összesûrûsödtek. Köszönhetô 
ez a hirtelen erôs felmelege-
désnek is, hiszen gyümölcs- és 
díszfáink rügyezési állapota 
szinte napról-napra változik.

Tavaszi ültetésû fáinknál 
még védjük a gödör tetejét ta-
karással, így az esetleges fagy 
nem tud lehúzódni a gyöke-
rekhez.

Védekeznünk kell a gombás 
fertôzések ellen is, itt a hegyen 
ez elsôsorban a csonthéjasokat 
veszélyezteti. Nézzük át a 
metszéseket, és a fagykárt 
igazítsuk ki. Az almatermé-
sûeket még pirosbimbós álla-
potukban újra permetezni 
kell.

A szôlôvesszôk, ha nem 
voltak fertôzöttek, komposz-
tálhatók. A tôbôl kitörô nyak-
hajtásokat távolítsuk el. A 
metszés és a venyige kihordá-
sa után permetezzünk.

A fûmag csírázásához 10 C° 
talajhômérséklet kell, amit az 
új gyep készítésénél fi gyelem-
be kell vennünk. A hónap 
közepén már biztosan 
elkezdôdik a nyírás. Ne szállít-
suk el a komposztálható zöld-
nyesedéket. Gondoljunk arra, 
hogy az elszállított növénnyel 
mennyi tápanyagot viszünk el 
a területrôl és ezt mind pótolni 
kell.

Fejezzük be a rózsametszést. 
Ha vágunk kertünk hagymás 
virágaiból, tulipán, nárcisz, já-
cint, a szár egyharmadát 

hagyjuk meg, a hagyma érésé-
nek érdekében. Kiültethetjük a 
dália és kána gumókat, és 
átültethetôek szobanövénye-
ink is. Az új edény ne legyen 
sokkal nagyobb.

Ki kell tisztítani a vízmeden-
céket és a hó közepétôl a halak 
is visszahelyezhetôk.

Ma Benedek napja van és a 
néphit szerint, ha ma dörög, 25 
nap szárazság következik. 
Remélem, nem dörög.

Fejezzük be a madáretetést, 
már csak az ivó- és fürdôvízrôl 
kell gondoskodnunk. Cinkéim 
már szorgalmasan járják az 
odut, remélem idén is itt költe-
nek.

Szép Húsvétot kíván sok 
virággal:

Ort János, kertész

Ismerjük fel

és óvjuk természeti 

kincseinket!

Kerti dolgaink

Április elsô napjaiban ismét felszereljük 
növényvédelmi elôrejelzô eszközeinket egy 
Toronya utcai kertben. A mûszerek követni 
tudják az alma-, szilva-, barack-, tarka szôlô- és 
a keleti gyümölcsmoly, az almafaszitkár vala-
mint a cseresznyelégy rajzását. Valószínûleg 
néhány örökzöld-kártevô megfi gyelésére is le-
hetôségünk lesz. Mivel a permetezés optimális 
idôpontját a molylepkék rajzásához kell 
idôzíteni, ezért az adatok nagy segítséget 
nyújtanak a gyümölcsfák, zöldségek növényvé-
delméhez. A hasonló természetföldrajzi 
adottságokból adódóan a mérési eredmények 
a Tábor-hegy a Remete-hegy, Testvér-hegy és a 
Csúcs-hegy kertjeiben egyaránt használhatóak.

A mérési eredményeket majd érdemes lesz 
összevetni a tavalyi számokkal. Talán választ 
kapunk néhány kérdésekre. Miért lett „kuka-
cos” az almám és a cseresznyém? Mit csinálják 
a rózsám lisztharmatával? Késôn védekeztem? 
Mi lett volna a legjobb permetszer? 

A növényvédelmi felhívások és a táblázatok 
idén is megtalálhatóak a honlapunkon, a 
kertünk/növényvédelem menüpontban. Csü-
törtökönként érdemes lesz kattintani, ekkor 
frissül majd a kerti oldal. A télvégi lemosásról 
szóló 1. számú hírlevelet pedig máris 
elolvashatják.

Zsigó György okleveles agrármérnök
növényvédelmi és talajtani szakmérnök

Növényvédelem a Hegyvidéken

Idén is mûködik az elôrejelzô állomás

Az Önkormányzat 2009 ôszén indította el a 
komposztálási mintaprogramot. Ennek kapcsán 
100 db komposztáló faládát és 100 db fémhálót 
ad át azoknak a kerttulajdonosoknak, akik 
cserébe vállalják:

•  a folyamatos házi komposztálást,
•  képzésen való részvételt,
•  komposztáló-klub létrehozását,
•   nyitottságot a komposztálás 
népszerûsítésére, és
•  adatszolgáltatást az Önkormányzat felé.
Az Önkormányzat a mintaprogramtól elsôsor-

ban azt várja, hogy a lakosság hulladékkezelés-
sel kapcsolatos ismeretei lényegesen bôvülnek, 
és ezáltal elterjed egy környezettudatosabb 
életforma. Szeretné az ôszi avarégetés rendkívül 
káros gyakorlatát visszaszorítani, hiszen az ér-
tékes anyagokat vesz el a talajtól, ugyanakkor 
súlyos levegôszennyezést okoz. Célja továbbá a 
kommunális hulladék mennyiségének jelentôs 
csökkentse is.

A mintaprogramba ôsszel 70 kerttulajdonos 

kapcsolódott be. További 30 számára a lehetô-
ség még rendelkezésre áll, ezért várja azok 
jelentkezését, akik tavasztól szívesen csatla-
koznának. A részvételnek alapfeltétele az áp-
rilisi alapképzések valamelyikén való részvétel.

Jelentkezni lehet Somlói Viktóriánál a somloi.
viktoria@obuda.hu, vagy a 1033 Budapest, Fô 
tér 3. címen. További felvilágosítás kérhetô tôle, 
a 437 8891-es telefonszámon.

Komposztálási mintaprogram

Környezetünk aktív védelmére!

Komposztálás elôadás

Milyen hulladékokat lehet komposztálni? 

Mivel gyorsítható a komposztálás? 

Miért a legjobb talajjavító anyag a komposzt?

Ezekre és még sok-sok kérdésre választ kap 

Ruepp-Vargay Mária elôadásán!

Csillaghegyi Közösségi Ház

április 19. (hétfô), 17 órakor,

vagy április 22. (csütörtök) 18 órakor.
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A polgári társadalom egyik legfontosabb jogi 
intézménye a szerzôdés. Tagjai az egymásközt 
felvetôdô jogviszonyokat szerzôdéssel szabá-
lyozzák. Szerzôdéseket az élet legkülönbözôbb 
területein alkalmaznak, amelyekkel a Polgári 
törvénykönyv (mint nevesített szerzôdés-
típusokkal) külön-külön is foglalkozik, azokra 
szabályokat alkot. Ilyen például egy házassági 
szerzôdés, munkaszerzôdés, licencia szerzôdés, 
vagy a vállalkozási szerzôdés. Vannak azonban 
olyan általános szabályok, amelyek valamennyi 
szerzôdésre érvényesek.  Melyek ezek a szabá-
lyok?

Az ügyvéd válaszol:
A szerzôdés a szabadság elvébôl következik, 

ezért a szerzôdés tartalmát a felek szabadon 
állapítják meg. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a 
Polgári törvénykönyvben feltüntetett nevesített 
szerzôdésfajtákat választhatják (adásvétel, aján-
dékozás, tartási-életjáradéki, öröklési stb.), ha-
nem azokat vegyíthetik is, sôt olyan „megálla-
podást” is köthetnek, amelyik egyik típusba 
sem sorolható. Utólagos vita esetén az ilyenkor 
azt kell vizsgálni, hogy mi volt a felek ügyleti 
akarata független attól, hogy a szerzôdô felek 
minek nevezték a szerzôdést.

A jogszabály azonban nem ad korlátlan 
lehetôséget a szerzôdéses szabadságnak, 

ugyanis a társadalmi és gazdasági rendünkkel 
ellentétes érdekeket szerzôdésekben nem lehet 
érvényesíteni. Semmis az a szerzôdés, amelyek 
valamely jogszabályi rendelkezésbe ütközik. 
Ugyancsak semmis a jó erkölcsbe ütközô 
szerzôdés is.

Általános szabály az egyenértékûség elvének 
érvényesülése is. Ez azt jelenti, hogy a 
szerzôdésben rögzített szolgáltatás és az ellen-
szolgáltatás között nem lehet feltûnôen nagy az 
értékkülönbség. Ugyancsak semmis az a 
szerzôdés (uzsorás), amikor valamelyik fél a 
másik hátrányos helyzetének kihasználásával 
aránytalan nagy elônyt élvez.

Itt kell még megemlíteni az un. színlelt 
szerzôdést is, amikor a szerzôdô felek egy va-
lóságos tartalmú szerzôdés helyett - pl. az adó 
megkerülése végett - egy másik fajta szerzôdést 
kötnek, például ajándékozási szerzôdéssel 
adásvételi szerzôdést színlelnek. A színlelt 
szerzôdés semmis és helyébe a bírói döntés a 
leplezett szerzôdést lépteti érvénybe.

Dr. Krzyzewsky Miklós - ügyvéd
info@krzyzewsky.hu

30-942 6535

A Remetehegyi út útépítési problémája 
hosszú évek óta jelent gondot a kerület lakói és 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat számára 
is. 

Az elôkészítô munkák 10 éve kezdôdtek el, 
de a végleges döntésre – hogy talajmechanikai 
szempontból lehet-e egyáltalán az utat egye-
nesen vezetni – 2008. évig várni kellett. 

A mûszaki akadályokon kívül számos, ko-
rábbi tulajdonjogi rendezetlenség hátráltatta a 
megvalósítást. A tulajdonosváltást követôen 
2008-ban nyílt lehetôség a terület rendezésére, 
valamint az útépítés elôkészítésére. Az új tulaj-
donossal a Ceginvest Ingatlanforgalmazó Kft.-
vel az Önkormányzat Településrendezési szer-
zôdést kötött. Ebben a Kft. vállalta az út vég-
leges helyén az út és a közmûvek ráesô részének 
– mintegy 220 fm kiegyenesített szakasznak – 
fi nanszírozását. A fennmaradó részt az 
Önkormányzat saját beruházásában már ered-
ményesen lezárult közbeszerzési eljárásban 
választott kivitelezô bevonásával készíti el 
2010. tavaszi kezdéssel. A tervek készen van-
nak, a munka azonnal elkezdôdik, amint a 
Ceginvest Kft.-vel az egyeztetések eredmé-
nyesen lezárulnak annak érdekében, hogy a 
Remetehegyi út a teljes szakasza egy idôben 
elkészüljön. A beruházás nem érinti a Fôváros 
kezelésében lévô Mátyáshegyi úti, Folyondár 
utcai csomópont átalakítását, bár a körforgalom 
kialakításával egyetértünk és szerepel is a 
kerület terveiben. 

Hozzátartozik a Remetehegyi út történetéhez, 
hogy 2008 I. félévében Önkormányzatunk 
megépítette a Remetehegyi út szerves folyta-
tásában lévô földútként szereplô Remetehegyi 
utcát a Remetehegyi út – Máramaros út között. 
A 178 fm teljes szerkezetû utat egy-két lakó 
tiltakozása miatt a mai napig nem tudtunk for-
galomba helyezni. Reményeink szerint az új 
forgalomba helyezési eljárásnak is végére érünk 
ez évben, és végre megnyílhat a forgalom elôtt 
ez a szakasz a teljes Remetehegyi úttal együtt, 
melyet a lakosság már régóta jogosan hiányol.

Szepessy Tamás
polgármester-helyettes

Mindig is változott a mi kü-
lönleges, szép anyanyelvünk. 
Jó, vagy rossz irányban, azt az 
idô mindig kiforrja. Új idôk, új 
dalai. A mostani, újmódi 
elôször a piacokra szivárgott 
be. Az ubi, a sali, a pari, a kolbi 
és így tovább. Aztán már a 
jármûvekre is kiterjedt. Halljuk, 
amit hallunk. Bár néha nem is 
hiszünk a fülünknek. Sokak 
nem lelik örömüket ebben. Ám 
így április elseje okán esetleg 
kacagtató lehet, ez az. A rádió-
ban volt hallható, a minap, a 
„romi” szó, amint kiderült a 
„romantikus” szó rövidítése-
ként. Ejha, itt már nem babra 
megy a játék. Jó lesz tájékozód-
ni, nehogy lemaradjunk vala-
mirôl.

Környezettanulmánynak is 
beillett, a napokban a l7-es 
villamoson, amikor egy ifjonc 

arra emlékeztetgette a csaj-
sziját: „Amikor a Kempiben 
vacsiztunk, abban a kis csili-vili 
bárban, ugyeee milyen fi ncsi 
kajcsit ettünk? Máskor is me-
gyünk kajcsizni odaaaa? 
Tudoood, ahol talcsiztunk. 
Husi volt burgi-körivel. 
Legközelebb, majd letolunk 
egy hambit. Majd küldök egy 
üzit, vagy csörizz rám.” Aztán 
közelgô ünnepekre terelôdött 
a szó: Megyünk együtt kilcsizni 
a húsvéti szüncsiben? Ki hozza 
a pogi-nari-hari (rágcsa!) dol-
gokat? Tudok egy jó kecót. 
Múltkor is jót hajcsiztunk ott. 
Jaj, de baba … örvendezett a 
leányzó. Csôröztek egyet, az-
tán leszállt a Selmeci utcánál. 
Még visszaszólt, puszikaaa, 
majd telcsizünk. (A telefon vi-
szont: telo!). Öri-hari, ha nem 
csörizel. Vége az öri-barinak. A 

fi ú nyugtázta: „vágásiferi”, azaz 
számon van tartva, vágom vagy 
értem. Hellóka! Mi lehet az oka 
a sok „cs” betûnek? Megáll az 
ész. Valaki biztos ráérzett, 
esetleg tudja az okát. 
Mondhatjuk, valamiféle új 
nyelvjárás van kialakulóban? 
Mi más? Valaki szerint meg: 
annak is a mutáns, csúfondáros 
nénikéje! Ám az is lehet, hirte-
len kifejleszt egy dühös 
nyelvmûvelô, egy bizonyos, 
egyszerhasználatos, de igen 
hatásos vakcinát. Pestiesen rá-
vágta valaki, már most van egy 
jó gyakorlati tanácsa: lábbal 
kellene ezt beadni, és egyene-
sen a nagy farizmot kell vele 
eltrafálni. Lehet, hogy ez haté-
kony lenne? Fôleg, ha idôben 
adják. Mit ne mondjak, jól né-
zünk ki.

W. Grass

Remetehegyi úti 

„Kálvária”

Sokan érdeklôdnek a keskeny burkolatú, 
ugyanakkor nagyforgalmú, igen balesetveszé-
lyes Remetehegyi út kiépítésével kapcsolatosan, 
telefonon és levélben.  Miért áll az út építése, 
Mikor nyílik meg az új útszakasz, és lesz-e 
körforgalom a Kolostor utcánál? Ezekkel a 
kérdésekkel kerestük fel Szepessy Tamás pol-
gármester-helyettes urat, melyekre az alábbi 
választ kaptuk:

Nyelvújítók

A szerzôdés általános szabályai

 

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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Elôttem, arasznyi alabástrom oszlopokon, 
megfakult idômérô szerkezet mereng a határta-
lanság felé. Régi óra… Meglehet, tán százötven 
esztendô is elsomfordált fölötte, mióta a fátum 
akarata elôtt meghajolván, életútját egyhelyben 
járja. Ámbár, mégsem tévedek talán, ha úgy 
hiszem: jó pár titoknak lehet palástolója a kör-
körös maszkkal álcázott, agyafúrt kis talál-
mány.

Merthogy rejtett képességeinek köszönhetôn 
(amivel a mindenkor fi fi kus emberi elme nem 
kevés veszôdségek árán ruházta fel), hatalmá-
ban áll pille könnyû mánusai segítségével akár 
a láthatatlan idôt is – halk szívverésének kísé-
retében –, kisebb-nagyobb szeletekre felszab-
dalni. Addig forgolódik önmaga parányi tenge-
lye körül az óra, addig-addig ítélkezik pillanat 
és perc sorsa fölött, mígnem a megkurtított idô 
türelme egyszer véget ér, többé már nem viseli 
el a szüntelen megaláztatást, ezért úgy áll 
bosszút rajta, hogy: – eljár fölötte. Ámde 
mindaddig, míg ez a szomorú változás az 
idômérô életében bekövetkezne, a körkörös 
maszkkal álcázott agyafúrt kis találmány, kisti-
rannusként, jól el van önmaga különcös világá-
val, hiszen mást sem kell tennie, csupán rendre 
utasítgatnia a napokat, hónapokat, évszakokat: 
melyik épp mikor érkezzen, maradjon vagy 
távozzon; melyik mikor bontogassa virágait, 
érleljen dús kalászt, szórja szerteszét ôszi szél-

ben vitorlázó, skarlátvörös faleveleit. Mindezt, 
többnyire igen halkan teszi az óra. Épp hogy 
alig érzékelhetôn. Miként a nála sokkal hatal-
masabb „világóra” is hasonló módon cselekszik 
évmilliárdok óta a parttalanság kifeszített 
ôsterében, türelemmel róva ismerôs köreit az 
égi mezôk barázdái közt kanyargó csillagösvé-
nyeken. Hisz jól tudja: akarata ellenében nincs 
apelláta, mivelhogy óhaja, az maga a törvény. 
És ezt tudomásul véve, a Tavasz, a Nyár, az Ôsz 
és a Tél, a természet ajándékdíszeivel ékesítve 
engedelmes táncot lejt a ketyegô szívdobbaná-
sok ritmusára, miként azt, az örök idôk óta 
változatlan táncrend tôlük mindenkor megkö-
veteli.

Az éterben, halkan pereg az idô. Ezért hall-
ható meg Vivaldi és Haydn évszakokat 
megidézô szép muzsikája is az éggömb tágas 
báltermének kéklô mennyboltozata alatt, ahol 
a Nap, s Hold öröklámpásai szórják bôséggel 
világló fénysugarukat; délben színarannyal, 
éjidôben színezüsttel ragyogva be a valaha 
létezô legpompásabb karnevál forgatagát. A 
tél-táncos, hófehér köpenyében és hó színû 
maszkjában szemérmesen odébb settenkedik; 
senki nem fi gyel már reá, senki nem is tartóz-
tatja, legfeljebb egy langyos fuvallattal 
kergetôzô kandi szellô oson a nyomába. És a 
fi atal esztendô tüstént színpadképet vált: rene-
szánsz pompájával máris kibomlik a hôn áhított 

kikelet virágszônyege, akárha Botticelli lágy 
ecsetje simogatná az otthoni tájat, vagy formáz-
na színpompás látomást országnak-világnak 
méltó örömére.

A közel és távol kertjeiben moccannak az 
újjászületés megújuló hangjai. Óbuda és 
Kolozsvár, Kismarton és Kassa, Munkács és 
Szabadka párát lélegzô földjén megroppan a 
hó, tavaszi kikerics és jázmin, százszorszép és 
tavaszi csillagvirág mindenfelé egyszerre bon-
togatják szirmaikat, s tüneményes kis arcát a 
reszketeg ibolya is Napra emeli…

A megfáradt reménységek otthona fölé újó-
lag a bizakodás-palástja terül.

S a hancúrozó tavasz madárdaltól visszhan-
gos zsibongása közepette, az óra szüntelen 
ketyegése, csak alig-alig hallható.

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET, KEDVES HEGYVIDÉKIEK!

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!

Árkossy István noteszébôl

Tavaszváró
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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

Jóga mindenkinek hétfô 17.00-18.30 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

Társastánc ifi  kezdô szerda 15.30-16.30 h

Társastánc ifi  haladó szerda 16.30-18.00 h

Bridzs klub szerda 18.00-22.00 h

Sáringer Kálmán önkormányzati képviselô fogadóórát tart min-

den hónap elsô keddjén, 17.00-18.00 h-ig. Egyesületi iroda nyitva 

tartása: hétfôn 8.00-11.00 h-ig, szerdán 17.00-19.00 h–ig, a hét 

többi napján elôre egyeztetett idôpontban: Mikes Kriszta, tel.: 

20-886 4045. Gondnok: Kiss Gabi, tel.: 20-886 2636. Bejárat a 

Népház udvaráról.

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

Bridzs klub hírei
Ismét egy lapzárta, amely emlékeztet arra, 

hogy át kell gondolnom az elmúlt hónap 
briddzsel kapcsolatos történéseit. 

Március 14-én megrendezték a XXXIII. BBF 
Hungexpo amatôr Csapatversenyét, melyen 
egy csapattal indult a Budai Motor Klub, vagyis 
mi. Csapatunk 4 fôbôl állt, Bánlaki Csaba part-
nerével Harkai Csabával, Raksányi György pe-
dig Ráki Zsolttal küzdött. Elmondásuk szerint 
kemény harc volt, erôs ellenfelekkel. Egészen 
az utolsó fordulóig a második helyen álltak, de 
sajnos a végére visszaestek a negyedik helyre 
és ez maradt a végeredmény. Miután 22 páros 
versenyzett, mi ezt az eredményt nagyon 
szépnek tartjuk, de ôk kissé csalódottak, hisz a 
gyôzelem reményében indultak.

Van érdeklôdés Minarik Attila bridzses hala-
dóknak tartott  tanfolyama iránt is. Mindenkinek 
mond új és érdekes dolgokat, amelyek így álta-
la a táblánál bemutatva nagyon logikusnak és 
egyszerûnek tûnnek. Ahogy Attila mondja, csak 
megfelelô sorrendben kell hívni a lapokat, 
ennyi az egész titok.

Megtartottuk szokásos évi közgyûlésünket, 
melyen Raksányi György klubvezetô elmondta 
éves beszámolóját, melyet a tagság elfogadott. 
A tisztségviselôket a jelenlévôk szavazással újra 
megválasztották.

Kikapcsolódásként elmentünk néhányan a 
Motoros Klub által szervezett, Szlovákiában 
megtartott farsangra, amely jól sikerült, felfe-
deztünk egy szép helyet és kártyáztunk is.

Megtartottuk a ,,Hanák Sándor” (elhunyt, 
szeretett klubtársunk emlékére) rendezett 
Egyéni Versenyt. Ez a számunkra szokatlan 
versenyforma nagy izgalmakkal jár. Nehezebb 
rendben lebonyolítani, és sok elômunkálatot 
igényel. A résztvevôk nem a megszokott part-
nereikkel kell, hogy licitáljanak és eljussanak a 
lehetô legjobb felvételig. Az egyeztetésekre 
nincs sok idô, érdekes eredmények születhet-
nek. Az elsô hat helyezett Raksányi György, 
Kovács Erzsébet, Susán Erzsébet, Bánlaki 
Csaba, Kiss Katalin és Pázmándi Antal volt. Az 
eredmény még alakulhat, mivel az értékelés 
közvetlenül a játék után készült el és csak az 
ellenôrzések után válik véglegessé.

Lovász Marietta

Mindannyiunk elônyére válik, ha létrejön egy adatbázis a 
helybéli szakemberek elérhetôségeivel, hiszen miért hív-
nánk Pestrôl vízvezeték szerelôt, asztalost, redônyöst, 
villanyszerelôt vagy épp kertészt, ha a szomszédunkban is 
lakik egy?! Arra kérünk mindenkit, aki ismer jó hegyi szak-
embert, adja meg nekünk elérhetôségét. Mi felvesszük vele 
a kapcsolatot, és ha ô is kívánja, díjmentesen közzé teszünk 
a www.ohegy.hu honlapunkon.

További infó: Mikes Kriszta 20-886 4045

•  Dr. Szabó Katalin megnyitotta Reuma 

és Lézerterápiás rendelését: DUNA 

MEDICAL 1036 Budapest, Kiskorona 

u. 20. Bejelentkezés: 387 1508; 

Szükség esetén háznál is kezel.

•  Fodrász hajvágást vállal! Férfi -nôi, a 

klasszikustól a divathajig. Szükség 

esetén házhoz megyek. Viniczai Sára 

tel.: 30-457 1021

•  Bútorklinika a hegyen! Mindenféle 

bútor javítása, felújítása, antik és 

stílbútorok szakszerû restaurálása! 

Tel: 388 2464 vagy 20-378 8017

A parkot ezidáig is segítô 
szomszédokkal  egyetértésben 
pályázatot nyújtottunk be a III. 
kerületi Önkormányzat „Fogadj 
örökbe egy zöldterületet” pá-
lyázatára, amelyen 200 eFt 
nyerhetô. Mint ismeretes a 
parkot a Fôkert Parkfenntartó 
Kft. gondozza az Önkor-
mányzat megbízásából. Gon-

dos munkát végeznek, 
szerzôdésük azonban szûk 
körre terjed ki, ami elmarad 
attól a szinttôl, amit 2007, 
2008-ban az Egyesület – 
ugyancsak az Önkormányzat 
segítségével – produkált.  

Eredményes pályázat esetén 
egyesületi szervezésben vállal-
nánk többek között a fû 

utánvetését, indítótrágyázását, 
fûnyírást további két alkalom-
mal, a cserjésített területek 
gyomtalanítását, ugyanitt fe-
nyômulcs terítését, az ôszi 
lombseprûzést, a kereszt körü-
li virágágy gazolását, virágok 
telepítését, de a megrongált 
padok rendbehozatalát is, 
mindezt persze a Fôkert Park-
fenntartó Kft.-vel egyeztetve.

(az Elnökség)

A történelmi idôutazások 
alkalmával az ókori Óbuda 
(Aquincum) mindennapjaiba 
nyerhetünk bepillantást. 
Megismerkedhetünk az utóbbi 
évek római kori ásatásainak 
eredményeivel, a legnevezete-
sebb aquincumi emlékekkel.

Kádár József bevezet minket 
a római téglakészítés és alkal-
mazás titkaiba. Láthatunk 
ókori fegyver és viselet bemu-
tatót, izgulhatunk a gladiátorok 
összecsapásain. Hallgathatunk 

korabeli zenét, korabeli hang-
szereken, részt vehetünk ókori 
költôk verseinek tolmácsolá-
sában. Megtapasztalhatjuk, 
hogy milyenek lehetettek a 
híres római lakomák.

A fôzni szeretô kedves 
hegylakók római kori receptek 
alapján mérhetik össze tudásu-
kat a szakácsversenyben.

Reméljük, hogy ezzel a kis 
elôzetessel felkeltettük a ked-
ves olvasók érdeklôdését az 
Ókori Óhegy Napok iránt és 

mindenki készíti ünnepi tógá-
ját, amelyben megjelenik majd 
az eseményeken.

Várjuk továbbá azon kedves 
hegylakók (továbbá barátaik 
és üzletfeleik) jelentkezését is, 
akik a háromnapos rendez-
vény szponzorálásában segít-
ségünkre lennének!

Az egyesület elnöksége ne-
vében:

Benyóné Dr. Mojzsis Dóra
régész, múzeológus

szervezô

Jablonka Park fenntartása

Ókori Óhegy Napokra készülünk
2010. június 11-12-13.

Szakemberek a Hegyvidéken Apróhirdetések

Az Erdôalja Alapítvány köszönetet mond 
mindazoknak, akik 2008-ban személyi jövedele-
madójuk 1 százalékával, 1 millió 95 ezer 125 
forinttal támogatták az iskolai alapítványt. Az így 
kapott összegbôl jutalmazták a tanulókat, kul-
turális programokat fi nanszíroztak és jelentôs 
összeggel járultak hozzá taneszközök beszerzé-
séhez, a kulturált környezet kialakításhoz. 
Kérjük, segítse adója 1%-val alapítványunkat.

ERDÔALJA ALAPÍTVÁNY
Adószám: 19020305-1-41
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ARMANI • DIOR • FURLA 
GUCCI • GIVENCHY 
MAX MARA • POLICE 
PRADA • RAY BAN

Megérkeztek a 2010-es 
új napszemüveg modellek. 
Jöjjön, tekintse meg 
a legújabb márkákat: 

LENS_2010.indd   1 2010.03.27.   16:55:37

Békés Húsvéti 
ünnepet kívánok!
 

Bús Balázs
polgármester

„Mert megölhették hitvány zsoldosok, 

és megszünhetett dobogni szive – 

Harmadnapra legyőzte a halált. 

Et resurrexit tertia die” 
(Pilinszky János: Harmadnapon)



A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fenn-
állásának 60. évfordulója alkalmából rendezett 
ünnepélyen Marótiné Horváth Gizella, az isko-
la igazgatója köszöntötte a megjelenteket:

***
„Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek,
Megtanulnak türelmesnek lenni.
Ha a gyerekek bátorítva élnek, 
Megtanulnak bízni.
Ha a gyerekek dicsérve élnek,
Megtanulják megbecsülve érezni magukat.
Ha a gyerekek méltányosságban élnek,
Megtanulják az igazságosságot.
Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat,
Megtanulnak hittel élni.
Ha a gyerekek megerôsítve élnek,
Megtanulják magukat szeretni.
Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek,
Megtanulják megtalálni a szeretetet a világban!”

(Dorothy Law Holte)

A 60 éves iskolánkban tanítók is fogalmaz-
hatták volna, hiszen a tolerancia, a türelem, a 
bátorítás, a dicséret, a megbecsülés, a méltá-
nyosság, az igazságosság, a biztonság, a 
megerôsítés a mindenkori „erdôaljás” pedagó-
gusok jellemzôi. Mi sem bizonyítja ezt jobban, 
mint a 60. évforduló. Se háború, se forradalom, 
se terror nem változtatott ezen. A mi iskolánk 
mindezek a nehézségek ellenére érte meg ezt 
a jubileumot.

Ünnep tehát ez a nap. Tisztelettel adózunk 
az iskola építését lehetôvé tevô szülôknek, a 

mindenkori fenntartónknak, köszönettel tarto-
zunk Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 
Képviselô-testületének, Tarlós István és Bús 
Balázs polgármester uraknak, akik támogatták 
a teljes körû felújítást, a tetôtér beépítését, talán 
kifejezve ezzel is tetszésüket az iskola szellemi-
sége iránt. És köszönjük a mindenkori 
szülôknek az együttmûködést, a feltétlen támo-
gatást.

Ünnep ez a nap az egykori tanítványoknak, 
itt dolgozóknak és ünnep természetesen ne-

künk is. Megváltozott világunkban a mi közös-
ségünk megôrizte hagyományait miközben al-
kalmazkodott a kor elvárásaihoz, és ami talán 
ennél is fontosabb, megôrizte azt az értékren-
det, amely az együtt dolgozók kölcsönös tiszte-
letén és szeretetén alapszik. 

Hiszen ezek az örök érvényû értékek teszik 
lehetôvé az élet számtalan csodájának, kincsé-
nek felfedezését és az eredmény élvezetét. 

Két visszaemlékezésbôl idézek néhány 
mondatot, hogy ne tûnjenek öndicséretnek 
gondolataim.

„Jó volt gyereknek lenni, mert a tanárok igaz 
szeretettel, szívvel-lélekkel foglalkoztak velünk 
és a szülôkkel kiegészülve egy igazi nagy család 
volt az egész társaság. 

Életre szóló barátságok, diákszerelmek 
szövôdtek azokban az években, a mai napig jó 
visszaemlékezni arra a felhôtlen, vidám nyolc 
évre.

Hát ilyen volt iskolásnak lenni 1952-1960 
között! Írta: Szükné dr. Szentirmay Mária

Takács Rita, aki 1994 és 2002 között volt 
iskolánk tanulója így emlékezik:

Élmények sora, amivel elindult bennünk 
valami. Annyi haver, akiket soha nem felejtek 
el. Annyi barát, akikre máig számíthatok. És 
az épület, ami mindig mosolyt csal az arcom-
ra, ha elmegyek mellette.

Hiszen tudom, hogy itt kezdôdött minden.”

Boldog születésnapot, hosszú életet 
„ERDÔALJA”!

Már hatvan éve, hogy az isko-
lánk megnyitotta kapuját az 
erdôaljás diákoknak. A tanárok és 
persze a szülôk segítségével jött 
létre a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola, amely megadta a lehetôséget 
arra, hogy a hegyen lakó kisgyere-
kek otthoni környezet mellett ta-
nuljanak, okosodjanak.

Ennek a napnak a 60. évfor-
dulóját ünnepeljük.

Az iskola nehéz körülmények 
között épült, hiszen az építés 
kezdetekor a II. világháború miatt 
abba kellett hagyni a munkálato-
kat.

Évekkel késôbb a szülôk és 
pedagógusok nagy erôfeszítésével 
befejezték az iskola földszintjét, és 
ezzel az összevont alsó tagozato-
sok birtokukba vehették az osz-
tálytermeiket, megkezdôdhettek a 
25 perces órák.

A tatarozások véget értek és el-
készült a többi osztályterem is, így 
„megszülettek“ a felsô tagozatos 

osztályok. Az iskola tanulóinak 
száma 259 fô volt ekkor.

Minden kisiskolás emlékszik az 
elsô napjára, az elsô tanáraira. 
Ahogy beléptünk az osztályterem-
be és a tanító néni csak mosoly-
gott, mi meg félénken leültünk egy 
padra.

Minden elsôs már nagy iskolás, 
hiszen megtanult írni, olvasni, 
számolni. Az elsô idôszak tele van 
játékkal és mókákkal, és csak egy 
kicsit nem fi gyelünk oda, már 
felsôsök is leszünk.

Felsôsnek lenni nem olyan 
könnyû, mint alsósnak, hiszen új 
tantárgyak és tanárok jönnek ötö-
dikben. Ezekben az években ke-
ményen kell tanulni, mert nagy az 
elvárás.

A hatodikosok és a nyolcadiko-
sok januárban felvételiznek, hogy 
gimnáziumban folytassák tanul-
mányaikat. Ilyenkor nehéz szívvel 
válunk el tôlük, mert az a sok év 
nemcsak a diákokat hozta köze-

lebb egymáshoz, 
hanem a tanárokat 
is a tanítványaik-
hoz. Azt a sok em-
léket és tudást ma-
gukkal viszik és 
megôrzik a végte-
lenségig.

Az iskola tanulói 
nemcsak tanulmá-
nyi, de sportverse-
nyeken is részt 
vesznek, amin általában fantaszti-
kus eredményeket érnek el. A ta-
nárok hatalmas erôbedobással 
készítik fel diákjaikat a versenyek-
re. És amikor az eredményhirde-
téskor elhangzik az iskolánk neve, 
büszkén gondolunk arra, hogy 
oda járunk.

Az iskola mindig a diákok javát 
nézi. Természetesen a bulira is jut 
idô a minden évben megrendezett 
bográcspartiknál, a Luca-napi vá-
sárnál és a gyereknapnál. Az ün-
nepek is mindig fantasztikusak, 

színvonalasak, ami 
a tanárok és diákok 
együttes munkájá-
nak köszönhetô.

Amikor majd 
felnôttek leszünk, 
biztos sokat fogunk 
majd mesélni a gye-
rekeinknek a sok 
mókáról, a 
dicséretekrôl és 
korholásokról, s 
majd ha 6 évesek 
lesznek, elkísérjük 
ôket az iskola kapu-

jához, mint akkoriban édesanyánk 
minket, és beültetjük ôket az elsôs 
iskolapadba. Amikor majd ôk 
felnônek, és az ô gyerekeik is és 
azok gyerekei is, akkor 
mindegyikônk tudni fogja, hogy 
ide jártunk, itt tanultunk és egy 
életre szóló kalandot kaptunk a mi 
iskolánktól, és ezt mind továbbad-
juk majd az utókor számára.

Boldog 60. születésnapot 
Erdôalja!

 Tóth Sára, 6. osztály 
a Diákönkormányzat elnöke

Az én iskolám

ÓHEGY-HÍREK melléklete a Budapest – Táborhegy, Erdôalja úti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fennállásának 60. évfordulója alkalmábólÓHEGY-HÍREK melléklete a Budapest – Táborhegy, Erdôalja úti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fennállásának 60. évfordulója alkalmából

ISKOLAI HÍREKISKOLAI HÍREK
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Lehetséges 50 év távlatából visz-
szaidézni arcokat, mozdulatokat, 
hangulatokat, illatokat? Hát persze! 
És milyen jól esik!

Napsugaras, vidám éveket töltöt-
tünk az Erdôalja úti általános isko-
lában. Jó volt gyereknek lenni a „mi 
idônkben”.

Akkor még nem járt busz a 
hegyre, nagyokat gyalogoltunk a 
Vörösvári út sarkától felfelé, több-
nyire a hátborzongató régi temetôn 
keresztül, mert így rövidebb volt az 
út. Az Erdôalja út iskola feletti része 
még szánkópálya volt, télen kis 
vaskályhákkal fûtöttünk az osztály-
termekben, amelyek ontották a 
meleget, no meg néha a füstöt. 
Tavasszal meg felnyargaltunk a 
barlang fölötti tisztásra, leültünk a 
kankalinok és kökörcsinek közé és 
a hónunk alá csapott füzetbe fogal-
mazást írtunk az elénk táruló cso-
dás panorámáról. Ez volt az iroda-
lom óra. 

Igazi pedellus család, Schlachtáék 
laktak az iskolában, ôk tartották 
rendben az épületet, gondozták az 
udvart és néha a lelkünket is. Majd 
minden gyerek bejáratos volt hoz-
zájuk, hol egy lekváros kenyérre, 
hol egy jó szóra vágyva. Igazi bará-
taink voltak. Mint ahogy Pethô 
Marci bácsihoz, az igazgatóhoz és 
feleségéhez is bármikor bekopog-
tathattunk, megoszthattuk velük 
örömünket és bánatunkat, taná-
csot, vigasztalást kaptunk.

Lehetetlen felsorolni kedves ta-

nárainkat, akik útravalót adtak ne-
künk és akikre egy életen át jó 
szívvel emlékszünk. Rám legna-
gyobb hatással az elsô tanító nénim, 
a kedves Szabó Marika néni, a 
matematika megkedveltetôje, Ka-
rádi Magdi néni, az ügyetlenekbôl 
is hatalmas lelkesedéssel sportolót 
faragó Metykó Sándor tanár úr, és 
a szigorú, de kenyérre kenhetô 
Szentes József tanár úr volt.

Magdi néni egy kerületi matema-
tika versenyen elért helyezésem 
után egy tábla csokoládét hozott, 
(milyen nagy szó volt az akkor!) 
leültetett és azt mondta, hogy ezt 
most itt ketten megesszük, mert ez 
a te sikered, de én is részese va-
gyok. Szentes tanár úr meg egy al-
kalommal igen szigorúan „meg-
büntetett” bennünket. Történt 
ugyanis, hogy a fôzelékbôl kibá-
nyászott tök-csíkokat egyenként 
felragasztottuk az ebédlô zöld 
olajfestékkel lefestett falára, díszes 
sormintát készítve. Szentes tanár úr 
dühös lett és azt mondta: „Hát 
gyerekek, úgy látom, délután 
mindannyian takarítani fogunk!” 
Így is történt, derekasan 
kisuvickoltuk az ebédlôt és a 
melegítô konyhát.

Akkoriban a napközisek ebédjét 
Szorokin bácsi hozta csacsifogattal 
minden délben. Már messzirôl 
hallottuk, ahogy bíztatta a  két 
szamarat: „No! Tupuka! Nozdra! Mit 
csinyáltok itten nekem!” – és már 
rohantunk is ki, behordani a kaját. 

A mi dolgunk volt a terítés, a tála-
lás, mindent magunk csináltunk, 
egy kis tanári segédlettel.

Jó volt gyereknek lenni, mert a 
tanárok igaz szeretettel, szívvel-lé-
lekkel foglalkoztak velünk és a 
szülôkkel kiegészülve egy igazi 
nagy család volt az egész társaság. 

Soha nem unatkoztunk, rengeteg 
programunk volt. 

Minden évben több napos kirán-
dulásra indultunk. Egy-egy mese-
darab jelmezes elôadására hónapo-
kig készültünk de voltak mûsoros 
estek minden nagyobb ünnepen: 
karácsonykor, húsvétkor, pedagó-
gus napon, anyák napján. Az egyes 
produkciókat összekötô kísérô 
verseket persze Raffi nger bácsi írta, 
némelyikre a mai napig emlék-
szem:

Házi színpad, házi rétes,
A költônk is házi:
Anyákhoz szól kis versében
A Raffi nger bácsi.
Minden évben jelmezes farsangi 

bálon mulattak együtt kicsik és 

nagyok, tanárok és szülôk. Volt 
nagy izgalommal kísért jelmezver-
seny, természetesen kizárólag ott-
hon készített jelmezekkel és az 
esemény fontos színtere volt a lá-
nyok és fi úk között szövôdô diák-
szerelmek kibontakozásának. 
Külön kis díszes üzenô cédulák 
készültek a táncra felkéréshez, a 
fi nom udvarláshoz, mindennek 
komoly koreográfi ája volt. És egy 
igazi csoda is történt: 1955-ben 
vagy 56-ban, amikor legtöbben 
még TV-t sem láttunk, Szentirmay 
apuka – ki tudja honnan – egy 
mozigépet szerzett és hozzá né-
hány fi lmet. Az egyik tanteremben 
sebtében kialakítottuk a mozit, az 
akkor nyolcadikos Pudleiner Jóska 
volt a mozigépész és vasárnap 
délutánonként önfeledt mozizó 
csapat szállta meg az iskolát.

Életre szóló barátságok, diáksze-
relmek szövôdtek azokban az 
években, a mai napig jó visszaem-
lékezni arra a felhôtlen, vidám 
nyolc évre.

Hát ilyen volt iskolásnak lenni 
1952-1960 között!

Szükné dr. Szentirmay Mária

Én szerettem ide járni…

A gyermekeiket a hosszú gyaloglástól óvó 
szülôk már a ’30-as években akartak egy hegyi 
iskolát. Néhány év elteltével már több alsós 
évfolyam is örülhetett az erdô alján álló épület-
nek, az 1949-50-es tanévtôl pedig már 8 évfo-
lyam diákjai járhattak az Erdôaljába. 20 éve 
felvettük II Rákóczi Ferenc nevét.

Erre emlékeztek jelenlegi diákjaink a szerda 
délelôtti rendhagyó történelem órán, ahol Bán 
Éva néni szakavatott vezetésével a 7. o. felidéz-
te az iskola névadójának életét és korát.

Régi hagyományunkhoz híven, ismét meg-
hívtuk öregdiákjainkat, hogy körünkben üljék 
meg 50. osztálytalálkozójukat. Szerdán délután 
több száz egykori diák és tanár látogatott el az 
ódon falak közé. Egy rikkancs segítségével 
idéztük fel az iskola elsô évtizedeit. A bokréta-
fa állítására korabeli röplap hívta az évfordulós 
diákokat, akik a közönség soraiban szeretettel 
emlékeztek kiváló tanáraikra, csínytevéseikre 
és szorgalmas munkálkodásaikra. Az Igazgatónô 
rövid beszámolója után órákon keresztül 
hömpölygött a tömeg összes termeinkben. A 

régi korok és napjaink 
eseményeit megörökítô 
tablók és képzômûvé-
szettel foglalkozó egykori 
diákjaink, kollegáink mû-
veit csodálva a kicsik 
szüleiket és a nagyikat 
keresték a képeken, az 
idôsebbek önmagukat – 
nem hiába. Jó volt talál-
kozni, jó volt ismét 
együtt.

Csütörtökön folytató-
dott az ünneplés, diákja-
ink gálát adtak az OKK-
ban. Vékony Ági a diákéveket felidézve vezette 
be a színpompás mûsorszámokat.

Ady: Üzenet egykori iskolámnak c. versét a 
6.-osok korabeli énekei, palotása és keringôje 
követte, majd az 1.-2.-3. évfolyamok korhû jel-
mezekben szökellve, népi, reneszánsz, barokk 
és újkori táncokkal tették hangulatosabbá a 
megemlékezéseinket. Zeneiskolásaink zongo-

raszólókkal, Lányi Tamás koboz-
játékkal vezette be a hetedikesek 
szavalatát: magyarul és angolul 
adták elô a walesi bárdokról 
szóló közismert balladát - walesi 
vetített képes háttérrel. Ezután a 
6.-7.-8.-osok a volt diákokkal 
együtt a Rómeó és Júlia, valamint 
a 4.-esek a Macskák címû musical 
részleteit vitték színre.

Az ünnepségeink keretében  
Rákóczi kitüntetô jelvényeket és 
emlékplaketteket vehettek át 
legkiválóbb tanítványaink és ta-
náraink az Igazgató néni kezébôl. 
Tiszteletükre Bényei Bence, 6. o. 
tanuló Kosztolányi: Tanár az én 
apám c. versét szavalta el, majd 

az énektanárnô vezette Rákoscsabai Görög 
Katolikus Egyházközség kórusának felcsendülô 
hangjai repítették lelkünket magasba. A fi nálé-
ban megszólaló iskolainduló szavai hoztak 
vissza minket a diákélet hétköznapjaiba, ahol 
érezhetjük, hogy jó helyen vagyunk és bizton-
ságban.

Kádár Eszter

Ismét jubilálunk

Óhegy-hírek jubileumi melléklete ISKOLAI-HÍREK 2010. április

KÖZREADVA A BUDAPEST – TÁBORHEGY, ERDÔALJA ÚTI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 60. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL.

Iskolánk 60. születésnapi ünnepségének

TÁMOGATÓI voltak:
UNIX Autó Kft.; Sodexo Magyarország Kft.; Sodexho Magyarország 
Kerék utcai konyha; Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala Oktatási és Kulturális Fôosztály; Óbudai 
Kulturális Központ; UniCredit Bank; Óhegy-hírek; Mikes Design Bt.; 
Maszka Jelmezkölcsönzô és Készítô Kft.; OSD Informatikai Tanácsadó 
és Szolgáltató Kft.; Óbuda TV
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Ünnepelünk, „hisz 60 év elég ok arra, hogy egy pillanat-
ra megálljunk, átgondoljuk mi történt eddig, helyesen cselekszünk 
e ma, és hogyan tovább. Aztán arra is, hogy kiálljunk régi iskolá-
saink, barátaink, segítôink elé, és megmutassuk, mire vagyunk 
képesek most, úgy együtt: tanárok és iskolások.” … a tanító e 
szavai mögött nem csak az elhivatottság, hanem a jó értelembe vett 
büszkeség is hallatszott. És aki végignézte a kétnapos ünnepség 
csattanójának szánt, igazán profi  gálamûsort, az meggyôzôdhetett 
az iskola színvonaláról, sokszínûségérôl, szellemi gazdagságáról. 
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Keszthelyi Mangó Gabriella:

Köszönöm
Mikor az ég csak szürkét játszott
Te gyujtottál világot
És árnyaltál színeket az égre
Nyitottál kaput a tisztességre

Megtöltötted szívvel a zsebem
Napokban innen költekezem
És ha karcot ejt a szó van rá ige
S tapaszként ragasztom a sebem szélére

És amit elém ôszintén tudtál tenni
Merni ôszintének lenni
Meglátni az értéket
Tartani a mértéket
Megragadni minden emberben
Az emberséget

És merni hangozni a véleményünk
És vállalni azt is amitôl félünk
És megtanítottál magamat is tisztelni
Magamban is az embert észrevenni

Köszönöm Neked a Tanárnômnek
Az eszközt mi belôlem nôhet
És tükrömbe nézve víztiszta vagyok
Mint a hegyekben a titkos zubogó patakok

1950-ben én még 
csak öt éves voltam, 
de az iskola átadásá-
nak ünnepségén én 
szavaltam, mint 
leendô kisiskolás. 
Tudomásom szerint 
a Nôk Lapja újságtól 
voltak, akik cikket 
illetve fotókat készí-
tettek. Így kerültem 
én az újság címlapjá-
ra. Sajnos ma már 
csak ez van meg, ez is egy 
rokon jóvoltából. Talán az is-
kola raktárában meg van még 
az egész újság!

Én itt születtem a 
Táborhegyen, és közel 30 évig 
laktam az Erdôalja út 1.sz. 
alatt, közvetlen az iskola alatt. 
Sok elônye, de hátránya is volt, 
mert szüleim elsô kézbôl, 
azonnal értesültek 
csínytevéseimrôl. Mivel még 
nem járt ott busz, mindenki 
elôttünk ment el.

Nagyon szerettem iskolába 
járni, ebben biztos nagy szere-
pe volt tanítóimnak, tanáraim-
nak. Csak szeretettel tudok 
emlékezni Kiss Márta tanító 
nénire, aki elsôtôl negyedikig 
tanított. Igazi „tyúkanyó” tanító 
néni volt.

A szigorú, de a gyerekeket 
imádó Pethô igazgató bácsitól 

minden gyerek 
tartott, de na-
gyon szerettük. 
Szinte minden-
kit felsorolhat-
nék, de enged-
jék meg, hogy 
arról írjak pár 
sort, aki a leg-
közelebb állt 
hozzám, és ez 
a tornataná-
rom, a szigorá-

ról, a következetességérôl és a 
gyermekszeretetérôl híres 
Metykó Sándor volt.

Fô profi lja a röplabda volt. 
Osztálytársunk Szhlégl Judit 
magyar válogatott játékos lett.

A tömegsportok megalakítá-
sa is az Ô nevéhez fûzôdnek. 
A kerületi, budapesti, országos 
atlétikai versenyekre eredmé-
nyesen készített fel nagyon 
sok gyermeket. Én is neki kö-
szönhettem, hogy 
versenyszerûen tornáztam 
egészen középiskolás koro-
mig. Sérülés miatt kellett abba-
hagynom.

Az Ô érdeme volt az is, hogy 
minden évben színvonalas 
tornaünnepélyekkel zártuk az 
évet, ahol több száz nézô 
(szülôk, meghívott vendégek) 
vettek részt. Az egészet regge-
lig tartó iskolabál zárta. Már 

középiskolás voltam, mikor 
még mindig részt vehettem a 
záróünnepélyeken, mint meg-
hívott vendég. Büszkén vállal-
tam, s ma is boldogság tölt el, 
ha eszembe jut. A mai napig 
ott van a legfelsô udvaron az a 
korlát, amin egy sporttársam-
mal együtt én is gyakorlatokat 
mutathattunk be az ünnepsé-
geken.

Meg kell még emlékeznem 
a minden télen jégpályává át-
alakított felsô udvarról, melyet 
ingyen használhatott bárki. 
Nem csak a sport szeretetére, 
de iskolánk környezete rend-
ben tartására, megbecsülésére 
is megtanított minket. A mi 
feladatunk volt az udvarnak, 
az iskola belsô lépcsôinek, 
járdáinak gazolása, tisztántar-
tása is. Örömmel és boldogan 
csináltuk, és talán jobban is 
vigyáztunk rá.

Biztos, hogy sok mindenrôl 
lehetne még írni, de talán sike-
rült egy kis ízelítôt adni az 
akkori „egészséges” életünkrôl. 
Kívánom, hogy az utánunk 
jövô generációk is hasonló 
szeretettel emlékezzenek az 
Erdôalja úti iskoláról, mint mi!

Jó egészséget, sok sikert kí-
vánok!

Üdvözlettel: Petô Mária
(1951 – 1959)

Olyan világban élünk, amikor a 
hit csak egy alternatíva a szellemi 
piacon kapható rengetegféle illú-
zió mellett. Ahol minden biznisz, 
megéri, nem éri. Egy olyan világ 
ez, ahol megveszünk, használunk 
és eldobunk mindent, mihelyt 
megkopott vagy lehet újabbat 
kapni.

Olyan világban élünk, ahol így, 
egy idén elballagott végzôs diák 
anyukájaként ciki lett volna kiállni 
az iskola elé az évzárón és elmon-
dani néhány érzelgôs gondolatot.

Pedig érzelmek és gondolatok 
áradata tört fel bennem gyerme-
kem ballagásán, melyeket ezúton 
mégis megkísérlek megosztani 
azokkal, akiket illet.

Amikor szép lassan újult meg az 
iskola, örültem az új padoknak, a 
felújított termeknek, de kicsit saj-
náltam, hogy a padban ülve nem 
találtam már a régi fi rkálásokat. A 

fogadóórákra várva a folyosón le-
néztem néha a folyosó fekete-fehér 
kövére és fürkésztem a rég meg-
jegyzett repedéseket.

Nyolc évvel ezelôtt nem volt 
kérdés, hogy cseperedô hat éves 
kislányomnak melyik iskolát vá-
lasszam. A nosztalgiázást felváltot-
ta a jelen. Az elsô osztály, az elsô 
tanító néni, az elsô terem. Remegô 
lábakkal kísértem gyermekemet, 
és a többi szülôvel együtt aggód-
tunk az osztályterem ajtajában a 
becsengetésig, (meg azután is), 
hogy vajon sírva fakadnak-e új 
helyzetüktôl megilletôdött kicsi-
nyeink.

Aztán ez is ciki lett…, aztán már 
csak a suli kapujáig mehettem…, 
aztán a busszal körbe…, aztán a 
lenti megállóig…, aztán már 
egyedül járt, közben nagy felsôssé, 
na meg pláne nyolcadikossá lett 
gyerekem.

Tehát 8 éven át ideküldtem azt, 
akiért élek, tudtam és hittem, hogy 
a legjobb kezekben van. Amikor a 
hajnali mûszakom miatt napokig 
nem láttam ôt, szívmelengetô érzés 
volt tudni, hogy itt van az 
Erdôaljában.

Itt kapja majd reggel az elsô 
mosolyt valakitôl vagy egy arcsi-
mogatást a tanító nénitôl. Vagy egy 
kellemetlen élményt esetleg, amit 
ha megold, edzettebb emberré 
lesz.

Jó volt tudni, hogy tanítgatják, 
vigyáznak rá, fi gyelnek a lelkére is, 
nem csak a matekpéldájára.

Jó volt tudni, amikor kirándulni 
ment vagy táborba, hogy bizton-
ságban lesz, mert azok vigyáznak 
majd rá, akikre bármikor rábíz-
nám.

Szeretném megköszönni min-
den tanító néninek, tanárnônek, 
tanárnak az odafi gyelést, törôdést, 
gondviselést, odaadást. Az iskola 
többi dolgozóinak a tiszta terme-
ket, tányérokat, udvart.

Az Erdôalja egy oázis ebben a 

kátyús városban. Facsarodik a szí-
vem, ha arra gondolok, hogy lá-
nyom többé nem felfelé jön a 
137-essel, hanem villamossal ro-
bog a város sûrûjébe.

Ti, akik még maradhattok, él-
vezzétek ki az idôt, mert utána 
valószínû ridegebb, személytele-
nebb környezetbe kerültök. 

Nektek, akik itt tanítotok, még 
egyszer köszönet. Elrohantatok 
velük az orvoshoz, ha baj történt, 
fogtátok a kezüket, vigasztaltátok, 
észrevettétek a hôemelkedésüket, 
felfedeztétek a tehetségeiket, szur-
koltatok a versenyeken, bátorítot-
tátok, hogy merjenek tenni, hinni, 
alkotni, felnôtté válni.

Elszorult torokkal búcsúzunk – 
mondhatom többek nevében. 
Köszönet és hála – ez a két szó, 
amit beírnék, ha lenne vendég-
könyv. Tudom azonban, hogy ha 
bármikor visszamegyünk a suliba, 
nem vendégek leszünk, hanem 
hazalátogatók.

Egy „elballagott” anyuka
2006 nyara

„Erdôaljás voltam/vagyok”

Búcsú az Erdôaljától 
Gyermekem ballagásán

Óhegy-hírek jubileumi melléklete ISKOLAI-HÍREK 2010. április
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Ünnepünk eseményeirôl, 

és minden más iskolai eseményról,  

olvashat a 

www.erdoalja.sulinet.hu
honlapunkról
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Múlt emléke minden, amit itt a képeken látunk. Az énekkari 

szereplések, buszkirándulások a Mátrába, az udvaron virágok ültetése, a 

legendás Metykó tanár úr tornaórái, az évzáró tornaünnepélyek, a koripá-

lya, a táborozások, az iskolabál, és megannyi gazdag élmény, ami játéko-

ssá, vidámmá, széppé tette gyermekkoromat. Elérzékenyülök, ha mindezt 

felidézem. Tudom, ezek az érzések mindenkiben megvannak, ha gyermek-

korára gondol, de az Erdôaljában kialakult személyes kapcsolatok szülô 

és tanár között, szülô és szülô között, család és család között, így aztán 

köztünk gyerekek között, több mint az abc megtanulása, vagy mint az 1x1 

elsajátítása. Amit itt kaptunk, az a közösségi gondolkodás, a helyhez való 

kötôdés, az egymásra fi gyelés. Az Erdôalján kapott szemlélet egy „biztos 

pont”, amihez életünk során igazodni tudunk.
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Egy fél évszázaddal ezelôtt, milyen volt ez a 
hegyoldal?

Magdi néni (Soproni Tiborné): Pethô 
Márton igazgató kapta meg az iskolát. Én1948 
március közepén, Sándor nap elôtti 
napon lettem az iskola tanító nénije. 
Nagyon sok szegény ember élt itt. 
Sokan kunyhószerû épületben lak-
tak, meg téliesített nyaralókban. 
Lentebb volt egy házsor, ahol tégla-
gyáriak laktak, itt egy-egy szoba 
volt a lakás. A háborúban sok csa-
ládot ért veszteség. Mi gyalog jár-
tunk fel a Zúzmara lépcsôn, esôben, 
hóban, gyalog. Akkor még nem volt 
busz a hegyen. A gyerekek is gya-
log jöttek a hegyoldal utcáiból. Sok 
gyermek már az utcán csatlakozott 
hozzánk és együtt értünk el az isko-
lához.

Annus néni (Román Gyuláné): 
Én nemcsak tanítottam itt a hegyen, 
de itt is laktam az Erdôalja út 142-ben. Amikor 
megszületett a fi am, akkor helyeztek ide az is-
kolába, hogy ne kelljen messzire utaznom. A 
baj csak az volt, hogy az iskola az Erdôalja 1-
ben van, s akkor még nem volt a hegyen 
buszjárat. Nagyon kedves volt az, hogy ahogy 
jöttem az iskola felé, csatlakoztak hozzám is a 
gyerekek. A végén már egész csapat érkezett az 
iskolába. Egyszerû munkásemberek laktak itt. 
Az ô gyerekeik jártak ide a hegyi iskolánkba. 
Ragyogó közösséget alkottak, mert nemcsak az 
iskolában találkoztak, de szomszédok voltak. 
Egy nagy család volt ez a hegy. Mindenki ismert 
mindenkit. A gyerekekben nem volt semmi 
gonoszság, csak természetes rosszaság, amit én 
mindig is értékeltem. Onnan tudom, hogy jól 
dolgoztam,hogy szerettek, mert vannak osztá-
lyaim, akikkel most már évente találkozunk. Az 
szokás, hogy az érettségizettek tartanak találko-

zókat, de itt az általános iskolai osztályokról van 
szó. Az elsô itt végzett osztályomnak 
osztályfônöke voltam, és aztán még egy osztályt 
is vittem. Velük minden évben találkozom. 

Egészen meglepô az a szeretet, amivel körül-
vesznek. Olyan dolgokra emlékeznek, amit én 
már réges-rég elfelejtettem. 

Milyenek voltak a hegyi gyerekek?
Magdi néni: Csodálatosak. Nem volt módjuk 

ahhoz, hogy rendetlenkedjenek. Övék volt az 
egész hegy. Nem is nagyon jártak le. Ezért ez 
az iskola családias lett. Mi is mindenkit ismer-
tünk, tudtuk a családok minden kínját keservét. 
A háború utáni években ebbôl volt bôven. Volt 
ahol négy-öt gyerek volt s nem mindig volt mit 
enniük. Rendszeresen több tízórait hoztunk, 
hogy adhassunk egy-egy éhesebbnek. Az 
igazgató úr is mindig adott a gyerekeknek. 
Ismertük a családokat, minden évben végigjár-
tuk a hegyet keresve az beiratkozáshoz az új 
elsôsöket. De az is elôfordult, hogy az egyik 
szülô nem tudta kire hagyni az óvodás korú 
testvért és én beültettem az órára, a testvére 

mellé. Nem volt szabályos, de az ember segített. 
Olyan családi összetartás volt ez.

Hogyan emlékeznek „Marci bácsira” igazga-
tójukra?

Magdi néni: Szerencsénk volt, mert nagyon 
jó igazgatónk volt. Eljárt érdekünkben a 
Fôvárosi Tanácsnál és kijárta, hogy egy munká-
sokat szállító kisbusz tett velünk is egy kört. A 
Margit kórháznál a Föld utca sarkán negyed 
nyolckor felvett minket, így aztán késôbb már 
nem kellett gyalogolnunk.

Annus néni: Nagyon rendes ember volt. 
Jóakarattal, kedves vidékiséggel, emberszere-
tettel volt megáldva. De meg kellett küzdenie 
az akkori politika gondolatvilágával, elvárásai-
val. Miután 1956 is beleesett az itteni tevékeny-
ségembe, egy nagyon nehéz helyzetbe került 
az osztályom, én is és természetesen az 
Igazgató Úr is. Egyik reggel a gyerekek gyer-
tyákkal és gyászszalagokkal díszítették fel az 
osztályt. Ettôl kezdve a párttitkár minden 
osztályfônöki órámon itt volt. Mert azt gondol-
ták, hogy erre csak az osztályfônöküktôl kap-
hattak biztatást a gyerekek. De az volt a legne-
hezebb, hogy a nyolcadikat végzett gyerekekrôl 
politikai véleményt is kellett írni, világnézetük-
rôl, és ez döntôen befolyásolt továbbtanulási 
lehetôségeiket. És nekem, ilyen elôzmények 
után, mint osztályfônöknek úgy kellett véle-
ményt írnom, hogy ne vágjam el továbbtanulá-
si lehetôségeiket, ne bélyegezzem meg ôket 
egy életre.

A legkedvesebb emlékek?
Magdi néni: Én szerettem sétálni, szerettem 

kirándulni. Fiatalok voltunk alig múltunk el 
húsz évesek, tele voltunk lelkesedéssel. 

Annus néni: Mindnyájan fi atalok voltunk. 
Ha szülôi értekezlet volt sose mentünk haza a 
tanítás után, hanem fent maradtunk a hegyen. 
Vidámkodtunk.

lejegyezte: Babiczky László

Fiatalok voltunk, alig múltunk el húsz évesek

Egy verôfényes késônyári 
délelôtt kézen fogtam elsôszülött 
gyermekünket és elindultunk az 
iskola felé.

Odaérve mosolygós igazgató 
néni: Janicsek Sándorné, és mo-
solygós tanító nénik fogadták a 
gyerkôcöket. Megkérdezték ôket, 
hogy mi a nevük, hol laknak, egy-
két barátságos szót váltottak velük, 
lemérték a magasságukat és a sú-
lyukat, miközben mi felnôttek a 
személyi adatokat diktáltuk be. 
Már be is voltak íratva az Erdôalja 
úti Általános Iskola 1961-62-es év-
folyamának 1. osztályába! Boldogan 
és büszkén poroszkált hazafelé fi -
acskám és a legkedvesebb játszó-
pajtása, a szomszéd kislány. Mi 
szülôk azon kacarásztunk, hogyha 
a gyerekek nem reggeliztek volna 

olyan jó étvággyal, mindketten év 
vesztesekké váltak volna, mert fi -
únk 10 dekagrammal, pajtása 5 
dekagrammal haladta meg az isko-
laérettségihez szükséges minimális 
16 kg testsúlyt.

Két év elteltével középsô-, majd 
ismét két év múltával legkisebb 
gyermekünket írattuk be.

Bekapcsolódtam – mint „nem 
dolgozó” pártonkívüli anya – a 
szülôi munkaközösségbe. Egyszer 
csak azon vettem észre magam, 
hogy a közösség elnöke lettem. A 
mosolygós igazgató nénit egy 
mosolygós igazgató bácsi, Ágoston 
István váltotta fel. Abban az idôben 
az SZMK-nak nem sok beleszólása 
volt az iskola életébe. A kor divat-
ja szerint „fejtágítókra” kellett jár-
nom és az ott hallottakat az iskolá-

ban továbbadni a szülôi munkakö-
zösségnek.

Emiatt és egyéb rendezvények 
miatt mozgalmas élet folyt a tanítá-
son kívül is. Hangulatos pedagó-
gusnapok és évnyitó-évzáró-
ballagó ünnepségekre emlékszem.

A szülôk u.n. társadalmi mun-
kákkal segítették az iskolánkat. 
Akkor is kevés volt a pénz. 
Meszeltek, takarítottak, mázoltak a 
segítôkész szülôk. Emlékszem, 
amikor a gyermeklétszám csökke-
nése miatt meg akarták szüntetni itt 
az alsósok tanítását (a felsôbb 
osztályok még nagy létszámúak 
voltak és a beiratkozók egyre ke-
vesebben és az iskolában nem is 
jutott volna nekik hely. Ürügynek 
ez jó volt, de egy két harcos SZMK 
taggal és az igazgatóval elértük a 

Tanácsnál, hogy az alsó 4 évfolyam 
maradjon. Kezdetben az 1. és 2. 
osztály a mai Népház termeiben 
tanult, majd összevont osztályok-
ban (1.+3.o. és 2.+4.o.) egy-egy 
ügyes tanító néni keze alatt, hol 
délelôtt, hol délután tanulhattak a 
kicsik. A két kisebb gyermekem 
így végezte az alsó négy osztályt. 
Bizonyíthatom, hogy minden hát-
rány nélkül, sôt!

Szerettük az iskolát, a tantestüle-
tet, örültünk, hogy gyermekeink a 
közelben vannak a jó levegôjû, 
egészséges szép környezetben, 
távol a városi nyüzsgéstôl. 
Örültünk, hogy megépült, örülünk, 
hogy ma is áll, hogy egyre bôvül 
és szépül.

Ma is szeretettel lépem át küszö-
bét, azért is, mert már több mint 25 
éve itt tanít a legkisebb gyerme-
künk.

Sáringer Kálmánné

Visszapillantás
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A mai élet az iskolában igen változatos. Tanárok az 

oktatás, a tanulmányi versenyek, a sportversenyek mellett a 

gyerekek szabadidejére is fi gyelnek. Nem kell másra gondolni, 

mint a sítáborokra, kenutúrákra, a londoni angoltáborra, vagy 

éppen egy udvari fôzôversenyre. Mindez kihat a szülôi kapcso-

latokra, a hegyi családok életére. „Mikor ideköltöztünk egész 

nap a városban voltunk, kocsival mentünk, estefele jöttünk haza 

aludni. Hétvégén a kert inkább csak nyûg volt, pedig a gyerekek 

miatt nagyon akartunk a hegyre költözni.  Senkit nem ismertünk, 

nem jártunk ki az utcára, csak a boltba mentünk. Beirattuk fi a-

mat, és megváltozott minden. Elôször kis barátait ismertük meg, 

késôbb az iskolai rendezvényeken szüleiket is, így sok barátunk 

lett. Ez így történt lányom esetében is. Ôk megnôttek, az iskolát 

elhagyták. Ôk együtt járnak piknikezni, mi meg összejárunk 

névnapokon, együtt megyünk bringázni, vagy családostul vissza 

egy sulibulira. Ma igen jól érezzük magunkat a hegyen”
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Pályi Éva:

Osztálytársak
Régi édes arcok megjelennek,
Múltbéli énünk új életre kelnek.
Hiába bánt velünk mostohán az idô,
Belül nem változtunk, de hát a külsô?

Egymást meglátva rácsodálkozunk,
Mit mûvelt az idô rajtunk, s velünk.
A tükörkép mást mutat, mint amit látunk,
Mert egymásra nézve gyermekképünk   

látjuk.

Elfeledünk mindent, mi megtörtént velünk,
Újra mint gyermekként egymásra 

nevettünk.
Nem tudjuk feledni édes gyermek múltunk,
S egy percre ellökjük, azt, amit már 

tudunk.

Amire emlékszünk szépre és csúnyára,
Nem mosta az idô feledés kútjába.
S mikor az emlékek ürömmé fajulnak,
Mesélünk egymásnak hol útjaink elváltak.

Testvérek, rokonok sorsuk vonaláról,
És sok ismert arc eltávozásáról.
Mesélünk egymásnak botlásainkról,
Nyíltan, szégyen nélkül, tudjunk egymásról.

Több, mint ötven éve, Táborhegyre tértünk,
Testvérhegy oldalán szin’t testvérek lettünk.
De közös utunknak a végére értünk,
Néha találkoztunk, ám mindig siettünk.

Pár szót váltottunk, mentünk tovább,
Elfoglalt életünk rohanássá vált.
Néha összejövünk nem vidám dologra,
De mosolyunkat a szél mégsem fújja tova.

Elmondjuk hát, azért mert nincs az, 
hogy kinek.

Elmondjuk hát, azért mert van még kinek.
Meséld, meséld, tovább, hiszen én elhiszem,
Ez örök barátság, még élünk úgy hiszem.

A kitüntetô emlékplakettet, a tantestület ja-
vaslata alapján, azok a pedagógusok kapják, 
akik munkájukat nemcsak a tanítási órákon 
végzik magas színvonalon, mindenki megelé-
gedésére, hanem az iskola szakmai megújulá-
sában, korszerûsítésében is tevékenykednek. 
Rákóczi Emlékplakettet elôzô években Bán 
Éva, Hercegfalvi Attiláné, Marótiné Horváth 
Gizella kapta meg, e jubileumi évben pedig:

Farkasvölgyi Judit
„Éppen 20 éve annak, hogy az iskola a II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskola nevet kapta. 
Az, hogy az iskolára jellemzô jó tulajdonságok, 
hagyományok megmaradtak és továbbfejlôdtek 
köszönhetô többek között Farkasvölgyi Juditnak, 
annak a pedagógusnak, aki kellô erôvel végzi 
napi – nem kevés – feladatát, aki leleményes és 
ötletes, aki megmutatja az egyszerût, és a bo-
nyolultat is leegyszerûsíti. Aki fegyelmezett, 
mértéktartó, precíz, fi gyelme mindenre kiterjed. 
Aki nem riad vissza a nehézségektôl, és minden 
helyzetben feltalálja magát. Aki kivívta a gye-
rekek, a szülôk és kollégái bizalmát, tiszteletét 
és szeretetét. Aki lelkesedésével, kitartásával, 
szervezôkészségével, szakmai tudásával 
jelentôsen hozzájárult iskolánk hírnevének 
öregbítéséhez.” 

Simkó Rózsa
„Az 1989-90-es tanév lényeges változást ho-

zott az iskola életébe, attól kezdve mûködik II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskolaként. Azóta 
rendszeresek a sítáborok, sóstói nyári táborok, 
vándortáborok, a Kihívás napi versenyek, a 
Luca napi vásár és a Rákóczi napi rendezvé-
nyek, és azóta van indulója is az iskolának. 
Akkor kezdôdött a számítástechnika oktatása, 
és vált kötelezôvé az angol nyelv. 
Hagyományosak lettek a családi kirándulások 
a túraszakkör keretében. Abban az idôben 
alakult meg az Erdôalja Alapítvány is. Közben 
a termek felújítása, a szemléltetô eszközök 
korszerûsítése és a technikai berendezések be-
szerzése is elkezdôdött.

Hosszan sorolhatnám még, mi minden tör-
tént az elmúlt 20 év alatt. A nagyszerû progra-
mok sokasága örökségként maradt ránk. A 
korábban kialakított szellemiség megôrzésében, 
továbbfejlesztésében nagy érdeme van a névvá-
lasztás idején mûködô igazgatónak, Simkó 
Rózsának.”

Eredményes munkájuk elismeréseként e 
szavakkal nyújtotta át Marótiné Horváth Gizella 
igazgatónô a Rákóczi emlékplaketteket.

A több éven át jó magatartást tanúsító, kiemelkedô tanulmányi és közös-
ségi munkát végzô tanulóknak (4 - 8. évfolyam) a Rákóczi nap keretében 
„kitüntetô Rákóczi jelvény”- t adományozunk. Ez a legrangosabb kitün-
tetés, amit a tanuló kaphat. 1990 óta 106-an részesültek benne. Rákóczi 
kitüntetésben részesültek:
1990:  Ebinger Norbert, Folinusz Ivett, Keresztury Ágnes, Sum Judit, 

Várnagy Dezsô,
1991:  Magyisztrák Lívia, Netter Dóra, Vass Bottyán,
1992:  Bérczi Márton, Lehoczky Anikó, Marton Klaudia, Szaller Katalin,
1993:  Darók Attila, Juhász Réka, Kutasi Judit, Nikolics Lilla, 

Pottyondy Ákos,
1994:  Báló Kinga, Buday Gergô, Csukor Tímea, Farkas Beáta, 

Farkas Orsolya, Sápi Zsuzsa,
1995:  Bodnár Ágnes, Horányi Zsuzsa, Juhász Dóra,
1996:  Káldosi Eszter, Oláh Gergô, Székely-Kolozs Attila,
1997:  Landauer Lilla, Pottyondy Virág, Szatmári Gábor, Zsigó Anna,
1998:  Esztó Csilla, Felcsuti Anna, Ladányi Tímea,
1999:  Benyó Gergely, Benyó Marcell, Körtvélyesi László, Séra Péter,

2000:  Berceli Mónika, Bognár Péter, Csengeri Tamás, Gyöngyösi Máté, 
Havas Zoltán, Nagy Kinga, Paczolt Gábor, Rajnák Dávid, 
Schmidt Ildikó, Séra Tamás, Varga Szabolcs,

2001:  Borgström Dániel, Felcsuti Gábor, Zsigmond Ármin
2002:  Balla Szabolcs, Bíró Nóra, Gleich Barbara. Soós Márton, 

Tówer Edvina, Turtsányi Bence
2003:  Gazsi Tilda, Ivanova Anna, Nagy Zsófi a
2004:  Ambrus Borbála, Bene Zsófi a, Chowdhary Zsófi a, Diriczi Tamás, 

Gazsi Zoltán, Gleich Balázs, Kádár Emese, Mezô Virág, 
Szirtes Anilla, Török Flóra, Török Réka

2005:  Budaházy Lili, Schmidt Ágnes, Szentes László
2006:  Debrei Nóra, Halácsy Gergely, Lenkovics Karolina, Lesó Zita, 

Mrázik Eszter, Szûcs Viktória, Veres Fanni, 
2007:  Guller Zoltán, Halasi Eszter, Metykó Vivien
2008:  Marján Gyöngyi, Metzger Enikô, Tóth Sára, Török Balázs,
2009:  Bene Magdolna, Galambos Endre, Gyulai Réka, Kútvölgyi Réka, 

Pál Anna, Szomolányi Dorottya, Tóth Máté, Tóvölgyi Viktória, 
Vágujhelyi Zita

2010:  Kádár Ilona, Katozka Benjamin, Stollmayer Róbert, 
Tóvölgyi András, Zabó Vivien.

Rákóczi Kitüntetô Jelvény

Rákóczi Emlékplakett
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