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Elektronikai 

hulladékok

ingyenes begyûjtése!
május 15-én, szombaton, 

8-14 óráig,

a 137-es busz mindkét végállomásán,

a 37-es busz Jablonka úti végállomásán

Elektromos hulladék minden olyan gép, 

készülék, ami árammal, akkumulátorral, 

vagy elemmel mûködik!

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Óhegy Egyesület

Fotókiállítás nyílik

„TÉR – KÉP”
címmel

május 21-én, pénteken,

18.00 órakor

A kiállítást megnyitja

Szebedy Bors - festômûvész

Dobon és tombitán közremûködik:

Ónodi Géza és Béla

(Részletek a 3. oldalon

VASÁRNAPI 

MOZI
a Táborhegyi Népházban.

május 16-án, 17.00 órakor

Jim Jarmusch: Törvénytôl sújtva /1986/

május 30-án, 17.00 órakor

Jim Jarmusch: Éjszaka a Földön  /1991/

KLÍMABARÁT 

FÓRUM
a Táborhegyi Népházban,

május 6-án és 20-án, 

csütörtökön 18.00 órakor.

Szeretettel várjuk azon hegylakó barátain-

kat, akik családi házukat

elôbb-utóbb korszerûsíteni szeretnék, 

de még nem tudják hogyan.

(Az elôadások témáit lásd 

a www.ohegy.hu honlapon)

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

Kedvezményezett neve:

Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete

Adószáma:

18088476-1-41

Tavaszi takarítás

a hegyi utcákon
Találkozó:

május 8-án, szombaton, 10 órakor

az Erdôalja úti iskolánál

A vállalkozó hegylakókat kocsival visszük 

különbözô kiindulópontokra, ahonnan 

elôre meghatározott útvonalon gyûjtenek 

és érkeznek a Népházhoz.

Esô esetén jó cipôt mindenki hozzon 

magával, zsákot biztosítunk!

A megfáradt szemétgyûjtôket

milánói makarónival – fôzi: Kiss Kati – 

várjuk a Népházban.

Június 11-12-13.

Ókori Óhegy Napokra készülünk
A történelmi idôutazások alkalmával idén az ókori Óbuda (Aquincum) mindennapjaiba 

nyerhetünk bepillantást. Megismerkedhetünk az utóbbi évek római kori ásatásainak eredmé-
nyeivel, a legnevezetesebb aquincumi emlékekkel. Kádár József bevezet minket a római 
téglakészítés és alkalmazás titkaiba. Láthatunk: ókori fegyver- és viselet bemutatót, gladiátorok 
összecsapásait. Hallgathatunk korabeli zenét, korabeli hangszereken, részt vehetünk ókori 
költôk verseinek meghallgatásában.Megtekinthetünk egy ókori komédiát a Térszínház 
elôadásában. Megtapasztalhatjuk, hogy milyenek lehetettek a híres római lakomák, ahol az 
erre az alkalomra megírt költeményeiket olvassák fel a vendégek.

A fôzni és sütni szeretô kedves hegylakók római kori receptek alapján mérhetik össze tu-
dásukat a vasárnapi versenyben. Közben láthatjuk hogyan készültek az ókori ékszerek, saruk, 
edények és mozaikok; sôt, ezek elkészítésében mi is részt vehetünk. A rabszolgavásáron 
pedig licitálhatunk a fess gladiátorokra, a játékban résztvevô barátainkra.

Reméljük, hogy ezzel a kis elôzetessel felkeltettük a kedves olvasók érdeklôdését az Ókori 
Óhegy Napok iránt és máris készíti ünnepi tógáját.

Benyóné Dr. Mojzsis Dóra – régész, muzeológus – szervezô

Programok:
Klímabarát fórum május 6. csütörtök
Tavaszi takarítás május 8. szombat
El. hulladékgyûjtés május 15. szombat
Vasárnapi mozi május 16. vasárnap
Közgyûlés május 18. kedd
Klímabarát fórum május 20. csütörtök
Fotókiállítás május 21. péntek
Vasárnapi mozi május 30. vasárnap
Óhegy Napok június 11. 12. 13.

Kerületi civil szervezetek találkoztak a Zichy-kastély udvarában május 2-án, az Óbuda Napján.
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A magyar sport mindig is híres 
volt vívóiról, szinte minden 
olimpián elôkelô helyezést értek 
el. Közülük egy házaspár, 
Mincza Ildikó és Nébald György 
testvérhegyi lakosok. Mincza 
Ildikó többszörös aranyérmes 
világ- és Európa- bajnok, olimpi-
ai bronzérmes párbajtôrvívó, és 
Nébald György - többszörös vi-
lág- és Európa-bajnok, olimpiai 
aranyérmes párbajtôrözô, a kar-
dozók szövetségi kapitánya.

Felsorolni is hosszú lenne a 
versenyeket- Európa bajnoksá-
gok, világbajnokságok, olimpiák, ahol kiváló 
helyezéseket értetek el. Amikor nézzük a közve-
títéseket a tévében,  izgulunk a versenyek alatt, 
együtt sírunk veletek, amikor a dobogón álltok 
és a Himnuszt a ti tiszteletetekre játsszák el, s 
bár mi nem vettünk részt tevôlegesen a felké-
szülésben, sem a versenyen, mégis minket is 
emel, amikor nektek, sportolóknak sikerül a 
gyôzelmet kivívnotok.  Ildikó, te mire gondolsz, 
amikor ott állsz a dobogón?

- Nehéz erre válaszolni. Az embert átjárja az 
öröm, az elégedettség érzése. Végigfut az 
agyamon mi minden történt, mire eljött ez a 
pillanat, mennyien segítettek a munkában. S 
máris jön a következô gondolat: milyen jó 
lenne a következô versenyen is jól szerepelni. 
Valahogy nem lehet megnyugodni, hajt valami, 
jön a következô kihívás, és már arra koncent-
rálok. 

Mire vagy a legbüszkébb? 
- Elsôsorban a két gyönyörû kislányomra! 

Valamint arra, hogy ilyen sokáig az élvonalban 
tudtam maradni amellett, hogy két egyetemet is 
elvégeztem.

 Ide születtek a gyermekeitek, hogyan éled 
meg, hogy a pörgôs életritmus után most egy 
lassúbbat kellett felvenned? 

Nem mondanám, hogy nem 
pörgôs a gyerekek mellett az 
életem, inkább az változott, 
hogy nem utazom annyit. Amíg 
fél évesek nem lettek, nem is 
hiányzott a régi életstílusom, 
mindent kitöltött az anyaság 
megélése. Franciska születése 
után fél évvel kezdtem újra 
vívni, most Melinda féléves 
kora körül jelent meg bennem 
az érzés: hiányzik a sport, a 
versenyek, a vívótársak. Persze 
két kisgyerekkel már komoly 
koordinálást igényel egy-egy 

szabad délután megszervezése. Nagyobbik 
lányom már óvodás, így vele csak délután 
tudok foglalkozni, közös programot szervez-
ni, és persze az edzések délutánonként van-
nak…

- Budapestnek miért pont ezt a részét válasz-
tottátok? 

- Zuglóban nôttem fel, a férjem pedig Budán, 
a második kerületben. Óbuda kompromisszu-
mos választás volt, közelebb van Zuglóhoz, 
mint a második kerület, de azért mégiscsak a jó 
levegôjû Budán maradunk. 12 éve élünk itt. 
Elôször csak megtetszett ez a környék. Aztán 
utána olvastuk a hegy történelmének, a Szent 
Donát kápolna történetének, kezdtük mélyeb-
ben megismerni a környezetünket Egyik ked-
venc helyem a közeli Jablonka park, ahol szí-
vesen megpihenünk a gyerekekkel egy-egy 
kiadós séta után.

Mára már nagyon sok szál fûz bennünket ide, 
barátok, élmények, ez az otthonunk, nem is 
tudom máshol elképzelni az életem, annyira 
megszerettem.

Köszönöm a beszélgetést! Gratulálok a szép 
családodhoz és kívánok Neked sok sikert a ví-
vásban és a munkádban is!

Mikes Kriszta

Ha nem volnál nekem, elfújna a szél
Vinne árkon - bokron át, míg el nem nyel az éj
Az álmok kapuján mindig Veled lépek át
Ha megfogod kezem, átélek száz csodát

Te vagy nekem a híd, mely partot összeköt
Szivárvány színû ív az ég és föld között
Megláthatom Veled, min könnyen néztem át:
Hogy dombon ott a sír, és völgyben száz virág

Együtt telt az ifjúságunk, és lett belôle múlt
A hajunk színe lám lassan megfakult
De a szívünkben a tûz még most is lánggal ég
Maradjon mindig így, vigyázzon ránk az Ég

Te vagy nekem az út, mely vezet, ha indulok
Tiszta vizû kút, mely itat, ha szomjazok
A kedves mosolyod mindig elkísér
Ha nem volnál nekem, elfújna a szél.

             Brezovits László

A Térszínház 2010. június 12. szombaton 
este 6 órakor az Ókori Óhegy Napokon 
a Táborhegyi Népházban (Bp. III. ker. 
Toronya u. 33.) bemutatja Phaedrus néhány 
mesés példázatát állatokról, vagyis az 
emberekrôl.

Phaedrus, a mûvelt római rabszolga igazi 
bölcs volt. Aiszóposz nyomán ô is úgy gon-
dolta, hibáinkról, jó vagy rossz természetünkrôl 
beszéljenek inkább az állatok, ha már 
az egyenes emberi beszéd felfoghatatlan, 
és az igazság sérti magasabb rendû önérzetün-
ket.

Hat kis jelenetben a Páva, a Róka meg a 
gólya, az Oroszlán, a Farkas és a bárány me-
séje kerül az állatok emberi nyelvét értô 
gyermek-és felnôtt közönség elé.

Játsszák: Balázsi István, Kovács J. István, 
Nagy Zsolt Kálmán, Szamosvári Gyöngyvér, 
Zanotta Veronika.

Író és rendezô: Kovács J. István
Mûvészeti vezetô: Bucz Hunor

Árkossy István grafi kus-
mûvészt, testvérhegyi bará-
tunkat jól ismerhetik kedves 
olvasóink, hiszen noteszébôl 
havonta közlünk jegyzeteket 
az Óhegy-hírekben. Most 
könyve jelent meg a Kriterion 
Könyvkiadó jóvoltából, mely-
nek bemutatója április 22-én 
volt a Magyar Írószövetség 
Székházában. 

Az egykori kolozsvári 
„Utunk” címû irodalmi-
mûvészeti hetilap szer-
kesztôje, Bágyoni Szabó 
István költô, és ugyanezen 
lap grafi kai szerkesztôje, 
Árkossy István között meg-
szólaló párbeszéd dokumen-
tuma ez a beszélgetôkönyv. 
Egymásnak írt, datált levelek 

formájában bontakozik ki 
kettejük története, mely a 
régi Kolozsvár története is 

egyben. A párbeszédükbôl 
mozaikszerûen összeálló 
eseménysor Bágyoni Ko-
lozsvárra kerülésével, az 
1950-es évekkel veszi kezde-
tét. 

Arról is szól ez az emléke-
ket megelevenítô visszate-
kintés, hogy a mûvészet és az 
irodalom szemüvegén ke-
resztül hogyan nézett ki a 
korabeli Kolozsvár kulturális 
miliôje.

Két mûvész intellektuális 
utazását követhetjük nyomon 
e négyszáz oldalas, kemény-
táblás, illusztrált könyv lapja-
in.

Mellékelve, rövid részletet 
közlünk Árkossy István 
visszaemlékezésébôl.

Árkossy István - Bágyoni Szabó István:

Világ árnya, világ fénye

Mincza Ildikó párbajtôrözô

Ókori Óhegy Napok 2010

Phaedrus-mesék

Ha nem volnál 

nekem…
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Az Ókori Óhegy Napokra készülve szerdánként tógát varrunk a 
Népházban! Aki eljön (varrónôi elôképzettség nélkül, hölgyek és urak 
egyaránt) elkészítheti saját tógáját, amelyet azután az Óhegy Napok 
programjain viselhet. Varrás közben szó esik a korabeli öltözködésrôl, 
ékszerekrôl, hajviseletekrôl és a mindennapi életrôl az egykori 
Aquincumban.

Elsô összejövetelünket május 12-én tartjuk. Mindenki hozzon magával 
ollót, tût, cérnát és persze lelkesedést; az anyagot az Egyesület biz-
tosítja! 

Benyóné Dr. Mojzsis Dóra
30-333 2902

A téma (kettôjük összeváloga-
tott képeibôl) az ugrás, és a 
levegôben elkapott pillanatké-
pek emberekrôl, illetve repülés, 
ugrás a természeti környezetbôl 
kiragadva. A huszonéves hegyla-
kó barátainkat sokan ismerhetik, 
mégis néhány szót róluk:

Pottyondy Ákos:
„Mintegy 20 éve foglalkozom 

fotózással, mely során a kezdeti, 
saját örömömre szolgáló fényké-
pezést egyre inkább a tudatos, 
átgondolt felvételek készítése 
váltotta fel.  A különféle kiad-
ványok, könyvek, ismeret-
terjesztô anyagok illusztrációinak 
elkészítése mellett számos ren-
dezvényen (esküvôk, konferen-
ciák, stb.) készítek képeket. 
Eddigi munkáim során 4 konti-
nens közel 30 országában volt 
szerencsém az ott élô népek 
mindennapjai mellett azok ter-
mészeti, táji és kulturális 
örökségérôl felvételeket, tudo-
mányos és ismeretterjesztô fotó 

sorozatokat készíteni. Meg-
gyôzôdésem, hogy egy jó felvétel 
elkészítéséhez mindössze három 
dolog szükséges: fény – kép – 
ész.”

Pottyondy Bence:
„Építész vagyok. A fotózás 

számomra alapvetôen segítség 
volt, ami egyszerûbbé tette a 
munkám.

A gyakori fényképezés, a terek 
átgondolt értelmezése 
élesszemûbbé tett. Elkezdtem 
kísérletezni, hobbiból fotózgatni, 
eseményeket dokumentálni, a 
saját szemszögembôl. Még min-
dig hobbifotósként kezdem 
megismerni a fotózás szépségeit, 
nehézségeit, és a jól elkapott kép 
örömét.”

A kiállítást az unokatestvér, 
Szebedy Bors festômûvész nyitja 
meg. És hogy családban marad-
jon a dolog, dobon és trombitán 
közremûködik Ónodi Géza, és 
Béla.

Mikes Kriszta

Az elsô szó természetesen a 
gratulációé. A gyôzelem nagysága 
nem csak egy politikai iránynak, 
de a polgármesternek is szólt.

- Remélem, hogy így van. 
Remélem, azt díjazták a választók, 
hogy két olyan parlamenti 
képviselôje lett a kerületnek, akik 
1998 óta itt dolgoznak a helyi köz-
életben, a helyi önkormányzatban, 
tehát ismerik a kerület problémáit. 
Nagyon sokszor azt éreztem, hogy 
vannak olyan ügyek, melyek túlmu-
tatnak a kerület határain, és megol-
dásukhoz szükség van a parlamenti 
és a fôvárosi támogatásra. Most egy 
lehetôség teremtôdött meg a kerület 
számára, hogy azokat a fejlesztése-
ket, amelyeket elképzeltünk meg 
tudjuk valósítani. Abban bízom, 
hogy az önkormányzati választások 
után a fôvárost Tarlós István vezeti 
majd. Akkor minden fal leomlik, és 
egy sor dolgot megvalósítunk, amit 
eddig nem lehetett.

A választópolgárokban, már 
szavazáskor is megfogalmazódott 
egy kérdés, marad-e Bús Balázs a 
kerület polgármestere, vagy új 
személyben kell gondolkodni?

- Nekem a polgármesterség a 
legfontosabb. Nagyon szeretem 
ezt a munkát. A parlamenti 
képviselôséget azért vállaltam el, 
mert abban egy eszközt látok, 
amivel a kerületet tovább lehet 
fejleszteni. Ôsszel biztosan indu-
lok az önkormányzati választáson. 
A parlamenti mandátummal segít-
séget szeretnék kapni a kerületi 
elképzelések megvalósításához. 
Ez egy közösségépítô feladat, s 
úgy érzem három és fél éve elin-
dult valami, amit civil szervezetek-
kel közösen próbálunk létre-
hozni.

Ez a kerület nagyon különbözô 
régiókból áll, lehet-e ezeket nagyon 
különbözô feladatokat összefogni?

- Kevés ilyen sokszínû kerülete 
van a fôvárosnak, melynek van 
hegyvidéke, van Duna partja, van 
lakótelepe, van régi kertvárosi ré-
sze, van falusias része is. Én a 
lehetôséget is ebben a 
sokszínûségben látom. Ez az irány 
a turizmus, a kultúra és a sport.

Az Óhegy-Hírek, melynek képvi-
seletében kérdezem, a kerület egyik 
legszebb részének a hegyvidéknek 

a lapja. Ugyanakkor éppen ebbôl a 
szépségbôl, a hegyoldali jellegbôl 
rengeteg probléma adódik. Az 
utak minôsége, balesetveszélyessé-
ge, a csatornahálózat hiányossá-
gai, hogy csak kettôt említsek.

- Az egész kerület egyik legna-
gyobb problémája az utak állapota 
és én azt szeretném, hogy a jövô 
évtôl egy nagyon komoly úthálózat 
fejlesztés indulhatna. Bízom ab-
ban, hogy ehhez megfelelô pályá-
zati forrásokat is találunk. Külön 
kiemelném a járdák állapotát.

A hegyvidéken ahhoz, hogy 
korszerûsíteni lehessen nem csak 
pénzre, útépítôkre van szükség, de 
kreativitásra is, itt sok esetben 
egyéni érdekekkel, kisebb nagyobb 
közösségekkel is meg kell egyezni.

- Így van, de ebben a helyi civil 
szervezeteknek van és lesz nagy 
szerepe, mely közvetítô tud lenni. 
Egyébként a mostani választásnak 
is az egyik üzenete az, hogy a civil 
társadalom egyre nagyobb bele-
szólást követel a közügyek intézé-
sébe, és ez az amit a mostani poli-
tikai elitnek meg kell értenie, hogy 
a civileket sokkal jobban be kell 
vonni a döntés elôkészítésbe.

Itt a hegyvidéken még mindig 
nagy probléma a vízelvezetés és a 
csatorna. Több kis utca még min-
dig csatornázatlan és a szippantás 
is egyre nehézkesebb és nagyon 
drága is.

- A vízelvezetést és a csatorná-

zást feltétlenül meg kell oldani. Azt 
is kell látni azonban, hogy az el-
múlt két évben durván két milliárd 
forintot vontak el az önkormány-
zattól. Ezért is kell újragondolni az 
önkormányzati feladatok fi nanszí-
rozását, hogy fejlesztésre is legyen 
pénzünk!

Említette a kultúrát, sokszor úgy 
érzi az állampolgár, hogy a politi-
kusok ezt kötelességszerûen emlí-
tik, de maguk sem gondolják ko-
molyan. Bús Balázs polgármestert 
azonban gyakran látni mûvészeti 
rendezvényeken, hangversenye-
ken. Ez biztató lehet számunkra.

- Én nagyon szeretem az irodal-
mat, a képzômûvészetet, a zenét és 
alapvetôen azt gondolom a kultú-
ráról - és ezt látom az Óbuda 
Napján, az Adventi eseményeken, 
vagy akár a civil szervezetek által 
szervezett rendezvényeken, - hogy 
a kultúra közösségteremtô. Ezért is 
tulajdonítok neki nagy jelen-
tôséget.

Mi kerületi lakosok azt szeret-
nénk, hogy sokat lássuk a polgár-
mesterünket Óbuda utcáin járva, 
lehetôség legyen vele találkozni, 
beszédbe elegyedni, lássuk tovább-
ra is sokat kulturális rendezvénye-
ken.

- Így lesz. Az Óhegy-Híreknek és 
az Egyesületnek is további ered-
ményes munkát kívánok.

A beszélgetést lejegyezte:
Babiczky László

Tóga-varrás
Május 12. szerda 18.00 óra

„Tér – kép”
Fotókiállítás megnyitó: május 21. péntek 18.00 óra

Óbudát – így Hegyvidékünket is – Bús Balázs polgármester úr, és 
Menczer Erzsébet önkormányzati képviselô, az Oktatási Bizottság elnö-
ke, képviseli a parlamentben. A „hogyan tovább”-ról a polgármester urat 
kérdeztük.

Hogyan tovább?
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Márciusban sem történt – sze-
rencsére – semmi eget rengetô 
bûncselekmény a hegyvidéken, 
mondhatni, a ránk szakosodott 
bûnözôk ebben a hónapban is 
csak a szokásosnak mondható 
normájukat teljesítették… Az ada-
tok között ezúttal is az Óhegy 
Hírek krimirovatának állandó 
szakértôje, Feró Attila alezredes, a 
III. kerületi kapitányság helyettes 
vezetôje, az észak-budai bûnügyi 
régió bûnügyi vezetôje segít eliga-
zodni.

– Márciusban összesen 27 
bûncselekmény történt a hegyvi-
déken, ami tökéletesen passzol a 
januári és a februári adatokhoz. Jó 
tudni, hogy ezek között nincs 
egyetlen egy kiemelten súlyos el-
követés sem: a 27 történet 80 szá-
zaléka ismét csak a gépkocsikról 
szól. Ezen kívül 5 betöréses lopás 
történt - a módszerek is megszo-
kottak: erkélyajtó befeszítés, rács-
levágás, leszakítás, ablakbenyo-
más, lakatlevágás (két hétvégi házat 
így fosztottak ki) - és egy úgyneve-
zett trükkös lopás, amikor is a 
Domoszló közben, a hónap elején, 
egy hétfô délelôtt két férfi  csönge-

tett az egyik ház ajtaján, s magukat 
az ELMÜ dolgozóinak kiadva jutot-
tak be az idôs asszony lakásába. 
Sajnos ennek a bûncselekmény-
típusnak szinte minden hónapban 
vannak áldozatai. Nem gyôzzük 
hangsúlyozni, hogy fôleg az 
egyedül élô idôs emberek lehetnek 
a trükkös lopások áldozatai.

– Akkor tehát, ha jól számolom, 
a 27 bûncselekménybôl 21 irá-
nyult jármûvek ellen.

– Pontosan: 6 gépkocsi feltörés, 
ugyanennyi lopás, illetve önkényes 
elvitel, 3 rongálás és 6 egyedi 
azonosítóval való visszaélés történt 
márciusban. A helyszínek között 
nincs kimutatható összefüggés, 
hiszen törtek fel és loptak el gép-
kocsit a Bécsi útról épp úgy, mint 
az Erdôalja útról vagy a Zúzmara 
utcából, a Lángliliom utcából; 
vélhetôen, mint már annyiszor, 
legtöbbször most is az alkalom 
szülte a tolvajt. A módszerekben 
sem találni semmi különlegeset, 
betörik a kocsi valamelyik ablakát, 
s pillanatok alatt kipakolják az 
autót.

– Ez a viszonylagos nyugalmi 
állapot elmondható az egész 

észak-budai régióra is?
– Leszámítva azt a két bandát, 

amelyeket a napokban „ütöttünk 
el”. Hónapok óta tudjuk, hogy a 
régióban csapatok dolgoznak nagy 
értékû, 15 millió forint fölötti au-
tók, illetve mopedek beszerzésén. 
A mopedek ugyan a környékrôl is 
eltûntek, de mint kinyomoztuk, a 
fô lelôhelyük Ausztria volt. Több 
száz (!) mopedet loptak el a 
szomszédos országból, kisteherau-
tókkal hordták át ezeket a határon, 
aztán új papírokat gyártottak hoz-
zájuk, és az interneten árulták a 
kétkerekûeket. Az utolsó beszerzô 
körútjukra már mi is elkísértük 
ôket, vagyis lekövettük a bûnözôket 
Ausztriába is, és aztán hazafelé 
„elgázoltuk” a csapatot. Kilenc 
személybôl már öt a kaptárban 
pihen…

– És mi történt az autókkal?
– Ebben a mûfajban több csapat 

is utazott. És meglehetôsen ered-
ményesen, hiszen 4 hónap alatt 
136 értékes autó eltûnését jelentet-
ték be. Módszereiket ismerve el-
mondhatom, hogy igen felkészült, 
professzionálisan dolgozó csopor-
tokról van szó, leginkább a lopott 

gépkocsik legalizálásában tûntek 
ki. Ugyanis kiválasztott típusokat 
loptak, olyanokat, amelyeket né-
met, olasz és osztrák 
autókereskedôk is árultak. 
Valahogy hozzájutottak a kinti ke-
reskedésekben kapható autók 
adataihoz, s ezekkel legalizálták a 
lopott kocsikat, vagyis típusra, 
színre, felszereltségre egy létezô 
autó „klónjait” állították elô. 
Olykor hármat-négyet is, ugyanab-
ból. S miután ezeket a kocsikat 
sehol nem keresték, nem körözték, 
a lebukás veszélye nélkül árusít-
hatták ôket. Felkészültségükre 
jellemzô: nemcsak hamis papírokat 
adtak a gépkocsikkal, hanem még 
a regisztrációs adójukat is befi zet-
ték, így is tízmilliókat kerestek, 
havonta.

– Egyszer minden történet véget 
ér, ezek szerint az övék is…

– Már öt bûnözôt elôzetesbe 
tettünk, de a nyomozás folytatódik, 
és még sokakat várunk a hûvösre. 
Úgy tûnik, több, egymásnak is 
dolgozó, egymással kapcsolatot 
tartó, a feladatokat megosztó maf-
fi ára bukkantunk.

Szücs Gábor

Figyeljük csak meg, ha jön valami újmódi 
rendelkezés, ha jól megnézzük mindig valami 
tárgy „ludas” a dologban. Nézzük csak, most is 
mi történt. A BKV utazóközönsége itt a Hegyen 
jó nagyot nézett, amikor a megállóba érkezô 
l37-es buszon „Behajtani tilos” tábla zárta el a 
busz két hátsó ajtaját. Mostantól csak az elsô 
ajtón lehet felszállni. Így a „verdikt”!

Meg lehet érteni, nagyobb biztonsággal el 
lehet csípni a bliccelôket. Ám lehetôség nyílt 
jegyet vásárolni, ha nincs. Az aprópénz mindkét 
oldali hiánya miatt, amíg realizálódik a jegynek 
az ô megvásárlása, mi többiek hosszasan gyö-
nyörködhetünk a Hegyünk adta szépséges pa-
norámában. Biztonsági ôr is van. Ez dicséretes, 
különösen sötét estéken, a végállomásokon 
utasokra várakozó gépkocsivezetôket többen 
féltettük.

A fô baj azonban, az elsô ajtónál, a felszállást 
akadályozó, kapaszkodónak is nevezhetô, 
tájszóval szólva „strójfa”. Ami ráadásul vasból 
van.

Ha jártunk már az osztrák határ menti fal-
vakban ott lehet ezt a szót magyarosítva halla-
ni. A tehénistállókban, de lehet, hogy a lóistál-
lókban is elôfordul. Az állatokat választják el 
vele egymástól. Nehogy szétrúgják egymás 
oldalát. 

Kérdeztük is a sofôrt, meg a biztonsági em-
ber is – mindhiába – lehetne-é esetleg eltávo-
lítani ezt az akadályt. Azt válaszolták, a busz 
már csak így van rendszeresítve, panasszal meg 
menjünk az Akácfa utcába. Pedig valaki 
azonnal fel is ajánlotta, ô vasfûrésszel csodákra 
képes. Kedves Hölgyeim és Uraim, itt az uta-
zási szándék megvalósítása a cél! – ugye.

A sofôr rugalmasnak mondta magát, ameny-
nyiben, ha szükséges, hátsó ajtót is megnyit a 
babakocsisok, a rokkant-kocsik elôtt. A kérdés 
csak az, felszálláskor az utas honnan tudhatja, 
hogy a vezetô éppen elasztikus állapotban 
van-é? Magától látja-e, hogy a baby-hordós, 
csomagos, idôs, bottal is nehezen mozgó, eset-
leg túlsúlyos illetô nem tud az elsô ajtónál bol-
dogulni, felnyomakodni? Ha látja, mondja, int 
vagy csenget egy picit?  Esetleg kitárja az ajtókat, 
de akkor meg illetéktelenek is felcihelôdnek és 
ez már kész kravall! És akkor ezeket, a minden 
áron buszozni vágyókat, majd ki távolítja el?

Nos hát van gond elég, már Hofi  is megmond-
ta! Amúgy pedig, vissza a kalauzokkal!

W. Grass

Óhegyi bûnök

Továbbra is a béke szigete vagyunk

A strójfa
Az út építését akadályozó mûszaki és tulaj-

donjogi akadályok elhárultak. Így az 
Önkormányzat és a lakóparkot beruházó 
Ceginvest Kft. közös fi nanszírozásában megva-
lósuló út építését az Önkormányzat áprilisban 
nagy örömünkre megkezdte, a Máramaros út és 
Perényi lejtô közötti szakaszon. 

Információink szerint teljes örömre azért 
nincs ok, mivel a lakópark építése az ismert 
gazdasági körülmények miatt késik, így az 
elôtte lévô 220 m-es útszakasz megvalósítása is 
erôsen kétséges. Könnyen elôállhat az a hely-
zet, hogy az út további, egészen a Kolostor 
utcáig terjedô szakaszát az Önkormányzat 
ugyan megépíti, de a lakópark elôtt megmaradó 
keskeny útszakasz továbbra is balesetveszélyes 
marad.

Ennek elkerülésére az érintettekkel együtt 
megoldást keresünk.                                 fl 

Épül a Remetehegyi út

NŐI SZAKASZ  FEHÉRNEMŰ KISKERESKEDÉS
Divatos fürdôruhák, kiegészítôk érkeztek!

Kínálatunkat bôvítettük, forgalmazott márkák:

Triumph, ANITA, Ed Hardy, Dorina
Ha már járt nálunk, visszavárjuk,ha még nem, 
térjen be hozzánk, szeretettel látjuk!

1032 Budapest, Bécsi út 170. 

(bejárat a Farkastorki út 

felôl). Ingyenes parkolás 

a Pizzéria elôtt.

www.noi-szakasz.hu       

tel.: +36 30 480 1284

IDÉN IS LESZ NYÁR!
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Az idei, országgyûlési képviselô választás al-
kalmával, felkértek, legyek tagja a szavazat-
számláló bizottságnak, választókerületem egyik 
szavazókörében. A fölkérésnek eleget téve, el-
vállaltam a megbízatást.

Aztán, miközben a tájékoztatókat forgatva, 
készültem a feladatra, eszembe jutottak a „régi” 
választások, szavazások. Az 1990 elôttiek. 
Különösen emlékezetes volt az elsô, amin az 
életem során részt vettem. 1960-ban lettem 18 
éves, de akkor nem szavazhattam, annál az 
egyszerû oknál fogva, hogy abban az évben 
éppen nem voltak országgyûlési választások. 
Nagyon nehezteltem ezért, mert, én, balga, azt 
hittem, végre beleszólhatok az ország és a ma-
gam sorsába, ha elmegyek szavazni. Három évet 
kellett várnom, míg aztán, 1963-ban, végre, el-
mehettem a Felvonójavító Vállalat kultúrtermé-
be, az urnákhoz. Emlékszem, akkor, a vörös 
terítôvel leterített asztal mögött, a környékbôl 
ismert, mozgalmi emberek, felnôttek ültek. 
Kedvesen fogadtak, részben, mint elôször sza-
vazót, részben, mint a közismerten mozgalmi 
embernek, az apámnak a fi át. Hogy melyikért 
voltak kedvesebbek, nem tudom. „Persze, az 
egészen más világ volt akkor, az emberek nem 
azért voltak kedvesek valakihez, mert ô, vagy, 
mert nem ô, hanem egészen másért. Ugye?” Én, 

mindenesetre nagyon ünnepélyesen viselked-
tem, és leginkább magammal voltam elfoglalva. 
Büszkén, emelt fôvel köszöntem, és, ha lehet, 
még büszkébben, és még emeltebb fôvel léptem 
ki a kapun. Tökéletesen meg voltam gyôzôdve 
arról, hogy mindenki engem néz, mert messzirôl 
látszik rajtam, én „elôször-szavazó”, azaz 
elsôbálos vagyok. Minden bizonnyal látszott is 
rajtam valami fennköltség, amivel, természete-
sen rajtam kívül senki sem törôdött.

Teltek, múltak az évek, és mára én kerültem 
az asztal másik oldalára. Nem lettem sokkal 
bölcsebb, csak idôsebb, és, most én fogadtam 
az „elsôbálosokat”. Mi történt hát az óta? Úgy 
lényegében! Azt vettem észre, hogy az emberek 
legtöbbje még most is elsôbálosként viselkedik. 
Zavarban van saját maga és az egész világ elôtt. 
Hogy hisznek-e abban, hogy sorsuk a kezük-
ben? Nem látszik rajtuk. Valamit akarnak, de 
nem tudják, talán nem merik megfogalmazni. 
Nem az agyoncsépelt ígéreteket fogalmazgatják 
magukban, abból elegük van. Úgy tûnik, min-
denki szeretné, ha az ô élete jobban alakulna, 
aztán, majd utána a többieké, akár az ellenfele-
ké is, mert jó lenne sok, jobban alakult életû 
ember között élni.

Én ezt láttam az asztal másik oldaláról.
Szász Kálmán

Ez évben is meghirdetjük fôzô-
versenyünket, az ,,Óhegy legjobb szakácsa 
2010” cím elnyeréséért! A jelentkezô szaká-
csok ókori római receptek alapján készíthe-
tik el "mestermûveiket", június 13-án, de. 9 
órától. A recepteket Marcus Gavius Apicius 
korabeli receptkönyvébôl válogatjuk ki, 
amelyek olvashatók az egyesület honlapján, 
és megtekinthetôk a Népházban. Sok szere-
tettel várjuk a jelentkezôket!

Benyóné, Dr. Mojzsis Dóra

Vasárnapi  ebéd: Elkészült a borókás 

marhapörkölt. Középen Szalai Bandi a szakács, 

balra Felcsuti Gábor szakácsinas, jobbra 

Várkonyi Dávid, a kóstoló.

Az Áprilisi Bormustrán 12 házi borász 22 
bormintával jelent meg, ebbôl 8 vörösbor volt. 
Megkóstoltuk egymás borát, és fi gyeltük a 
profi kat, Séra Mihályt a Budafoki Pincészetben 
tanult hivatásos borászt, és Viniczai Sándort, a 
Borászati füzetek társszerkesztôjét, mi a véle-
ményük az éppen vizsgált borról. Aki nem volt 
szakember, annak újdonság volt az oxidatív és 
reduktív bor érlelés fogalma. Míg az oxidatív 
nem foglalkozik az oxigén kizárásával, hordós 
érlelést alkalmaz (leginkább tokaji borok ese-
tében), addig a reduktív érlelés oxigénmentes 
technológia, jobbára fémtartályokban törté-
nik.  

A borgazdák leginkább 2009 évjáratú bort 
hoztak magukkal, de volt, aki 1999-es évjáratú 
borral kápráztatott el bennünket. A mustrán 
részt vett:

- Ambrus István, az Ezüstkevély lankáin ter-
mett szôlôbôl készült 2009-es évjáratú 

„Chardonnay” fehérborával és „Merlot” vörös-
borával,

- Bertus László, Csúcshegyen, az Aranypatak 
mellett termett szôlôjébôl készült 2009-es évjá-
ratú borával,

- Etelközi Péter tokaji furmint 2007-es évjára-
tú borával,

- Horváth Bálint a balatoncsicsói Balázs-
hegy déli lejtôin termett szôlôbôl készült 
2009-es évjáratú olaszrizling borával,

- Horváth József a balatoncsicsói Balázs-hegy 
déli lejtôin termett szôlôbôl készült 2009-es 
évjáratú olaszrizling borával,

- Kádár Péter, a Pilisborosjenôn termett 
szôlôjébôl érlelt 2009-es évjáratú, „Chardonnay” 
borával,

- Pavuk László, Ezüstkevély lankáin termett 
szôlôbôl készült, oxidatív érlelésû Chardonnay 
borával, Ezüsthegyi kékfrankos, pinot noir, 
merlot pinot noir 2009 évjáratú és barric-

kolt pinot noir 2005-ös évjáratú vörösborai-
val.

 Sajgó Gábor (Rácz András bemutatásában) 
2008-es évjáratú tokaji sárgamuskotály borá-
val,

- Sonnleitner László, Mogyoródi szôlôjébôl 
érlelt, 2009 évjáratú kékoportójával.

- Szarka László Tokajban, Mádon termett 
szôlôkbôl készült késôi szüretelésû 2007-es 
évjáratú furmint, 2009-es évjáratú hárslevelû, 
1999-es évjáratú hárs és furmint cuvée, 2005-ös 
évjáratú aszú, végül 2000-es évjáratú aszú borá-
val.

- Varga Béla, a sukkorói olaszrizling és nagy-
kátai kékfrankos 2009-es évjáratú boraival, 

- Vaskúti István (Kántor Béla bemutatásában) 
verôcei zweigelt 2009 évjáratú vörösborával,

Mindenki ismertette mûvét, többen tisztában 
is voltak boruk hibájával, javaslatot kértek javí-
tására, sokan azonban kiváló borral érkeztek.

A mustra után Szécsi Antal csillapította 
éhünket fi nom babgulyásával. 

Felcsuti László

Áprilisi Bormustra – 2010

Vannak napok, amikor a föld pozitív sugár-
zása felerôsödik, amikor csodás gyógyulások, 
varázslatos események történnek, meg-
idézhetô a múlt és megfejthetô a jövô. Ilyen 
Szent Iván napja, s még inkább éjszakája. 

Az év legrövidebb éjszakáján a nyári 
napfordulót ünnepeljük. A régiek hiedelme 
szerint varázslatos éjszaka ez, amikor szinte 
bármi megtörténhet, a kívánságok teljesül-
hetnek. A néphagyományokhoz illôen – 
világszerte – örömtüzeket gyújtanak, me-

lyeknek csodás erôt tulajdonítanak. Éld át 
velünk Te is a Szentivánéj misztikumát 2010. 
június 26-án a Táborhegyi Népházban, ahol 
a Fény Diadala, az örök harc a világosság és 
sötétség között egy orientális táncjáték 
köntösébe bújtatva, fantasztikus táncosok 
elôadásában jelenik meg. Utána fellobban a 
kertben a láng, és vidám mulatsággal ünne-
peljük együtt ezt a csodás, máig élô hagyo-
mányt.

Cseresznyák Veronika

Június 26-án, pénteken

Szent Iván éji vigasság

Ókori Óhegy Napok 2010

Fôzôverseny

Az asztal másik oldalán
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Ismerjük fel

és óvjuk természeti kincseinket!
Április vége, május eleje talán a 

legszínesebb idôszaka a kertnek. A 
virágzó gyümölcsfák, és díszbok-
rok a nyíló hagymás virágok, a 
kiültethetô egy-, és kétnyári virá-
gok adják a sokszínûséget. Ennek 
fenntartása sok feladattal is jár.
• Gyümölcsfáinkra veszélyt jelent-
hetnek a közelgô fagyosszentek. A 
védekezés egyszerû módja fagyve-
szély esetén a fák bôséges öntözé-
se. A vékony jég, és fagyáskor fel-
szabaduló hô még a virágokat is 
megvédheti. A koronákból vegyük 
ki a vízhajtásokat. 
• Érhet a korai cseresznye. Ügyel-
jünk arra, hogy kocsánnyal szedjük 
le. 
• Aki nem ,,biogazdálkodik” annak 
sok permeteznivalója is van ebben 
az idôszakban.
• A gyepeknek általában elég a 
tavaszi csapadék. Ennek hiányában 
öntözni kell. A friss telepítésû füvet 
állandóan nedvesen kell tartani. 
Ilyenkor még a gyomtól is köny-
nyebb megtisztítani, kihúzható, 
vagy kivágható a kelô gyom.
• Ültessük el a dália és kanna gumó-
kat. Ügyeljünk arra, hogy egészsége-
sek legyenek. Ezek a nyári díszeink 
nap, és vízigényesek.
• Az orgonák alól – ha nem sövé-
nyek – szedjük ki a sarjakat. 
• Az elvirágzott évelôk már szapo-
ríthatók. 
• Megjelennek a meztelen csigák, 
sok bosszúságot okozva kártétel-
ükkel. Figyeljünk, mert a kereske-
delemben kapható szerek csak a 
földre, a növények közé szórha-
tók. 
• Erkélyládáinkat is beültethetjük. 
Amennyiben több erkély, vagy te-
rasz van, a fényviszonyoknak 
megfelelô növényeket válogas-
sunk. Muskátli, petúnia mehet a 
napra, begóniafélék ezt nem szere-
tik.
• Madaraink már költenek. Ha 
olyan szerencsénk van, hogy rigó 
fészkel kertünkben, fi gyeljünk rá-
juk. Az egyre jobban szaporodó 
szarkák szeretik a tojást is és frissen 
kikelt fi ókákat is kiszedni. 
Szorgalmas énekeseinknek bizto-
sítsunk ivó, és fürdôvizet.

Szép virágzást, jó munkát kíván.
Ort János kertész

Kerti dolgaink

Szeder (Rubus) nemzettség fajai közül 
kiemelném a Rubus fruticosus L. 
gyûjtôfajt. Erdôszéleken, irtásokon talál-
kozhatunk hosszú, elfekvô, tüskés hajtá-
saival. „Megszelídített” fajtái tüskétlenek. 
Ezt ajánlom kertünkbe! Rózsafélék csa-
ládjába tartozik. Szép fehér virágai má-
justól fürtökben nyílnak. Termése foko-
zatosan érik, csonthéjas terméscsoport. 
Csak azt szedjük le, ami könnyen elválik a kocsánytól. 
Sötét színét magas antocián tartalma adja, ami fontos 
antioxidáns hatású. Összetett levelei gyógyhatásúak, 
de élvezeti teának is kiváló. A háború alatt fontos 
teapótló volt! Egyéves hajtásait rögzítsük támfalhoz, a 
második évben hozza termését. A letermett vesszôket 
el kell távolítani. Szép térelválasztó sövény nevelhetô 
belôle. Minden része gyógyhatású. Frissen feldolgoz-
va, fagyasztva egész évben felhasználhatjuk. Szereti a 
napot és a vizet. Csábítóan fi nom termését szedés 
közben is fogyaszthatjuk. 

Nézzük meg közelebbrôl is értékeit! Leveleibôl 
fôzött tea hasmenés ellen, légcsôhurut, mandulagyul-
ladás esetén jó hatású. Termése értékes ásványi 
anyagokat tartalmaz (kálium, kalcium, magnézium, 
vas, foszfor). Vitamin tartalma is fontos szervezetünk-
nek (karotin, B1, B2, C). Termését a nyers felhaszná-
lás mellett sokoldalúan felhasználhatjuk.

A szeder bort említem elôször, 
mert télen fontos gyógybor és jó 
élvezeti ital is. Elôerjesztése szük-
séges. 1,25 kg érett gyümölcsbôl 1 
liter lé nyerhetô, amihez 180 g 
cukrot kell adni. Kotyogóval ellá-
tott üvegben erjesszük. Ha már 
nem „kotyog”, üvegekbe fejtjük és 
pincében tároljuk. Karácsonyra 

már fi nom csemege lesz. 
Szederleves: 30 dkg szeder, 3 evôkanál cukor, 1 

pohár vörösbor, fahéj, szegfûszeg, citromkarika. Az 
áttört szedret az ízesítôkkel 1 liter vízben enyhén 
felfôzzük és a néhány félretett szemet hozzátéve 
lehûtjük. 

Szedermártás: 30 dkg szeder, 2 evôkanál cukor, 1 
kiskanál mustár, 1,5 dl vörösbor, csipetnyi fahéj, re-
szelt narancshéj, 1 evôkanál hámozott vagdalt man-
dula. A szedret nyersen szitán áttörjük és a többi 
anyaggal jól elkeverjük. Hideg sülthez, vadpecsenyé-
hez adható. 

Szederhab: 50 dkg szeder, 20 dkg cukor, 1,5 dkg 
zselatin, 2,5 dl tejszín. Az érett szedret áttörjük, cukor-
ral jól összekeverjük. Hozzáadjuk a zselatint, a tejszín-
habot. Kis tányérokba töltjük. Jó étvágyat és jó 
egészséget kívánok!

Stollmayer Ákosné

A súlyos betegségeket terjesztô 
kullancsok Magyarországon rend-
kívül elterjedtek. A természeti 
környezet érintettségét jól jellemzi, 
hogy rengeteg a kullancsot hordo-
zó erdei állat, a denevérek pedig 
nagy számban áldozatául is estek e 
parányi élôsködôknek. 

Magyarországon több mint 18 
féle kullancs él, ennek a fele ter-
jeszt betegséget. Az idei esôs tavasz  
kedvezett szaporodásuknak, mos-
tanra már elô is bújtak rejtekükbôl. 
Fôként tavasszal és nyár elején 
rajzanak ki, majd ôsszel, szeptem-
ber-októberben is van egy újabb 
hullám. A 2-3 milliméteres táma-
dók a déli, napsütötte órákban ár-
nyékba húzódnak, más napszak-
ban viszont aktívak. Mondjunk hát 
le a természetjárásról? Dr. Kapiller 
Zoltán állatorvos, a Kullancs-
szövetség elnöke szerint, ha valaki 
ismeri az erdô veszélyeit és felké-
szül ellene, biztonsággal töltheti a 
szabadidejét a természetben. 

- Hogyan védekezhetünk elle-
nük? Erre számos bevált módszer 
létezik, ilyen a megfelelôen zárt 
öltözködés, riasztó spray-k alkal-
mazása – ajánlja a specialista. – A 
gond az, hogy ma már nemcsak 
erdei kirándulás során kell gondol-
ni a betegségeket terjesztô vérszí-

vók elleni védelem-
re, hanem odahaza a 
kertekben is. A 
népszerû sünök 
egyszerre akár 100-
150 darab rovart is 
hoznak-visznek ma-
gukkal a lakott terü-
letekre.

Kapiller doktor az 
élôsködôk elleni se-
gítségként kertben a gyakori 
fûnyírást, gyomirtást és a sünök 
búvóhelyéül szolgáló farakások 
felszámolását, a kapuk aljának 
megerôsítését javasolja. A szakértô 
mindenkinek ajánlja a vérszívók 
terjesztette agyvelô- és agyhártya-
gyulladás elleni védôoltást. 

- A vakációra induló gyerekek és 
szüleik még most is kérhetik a 
vakcinát orvosuktól. Szerencsére 
nem kell hosszú ideig várni a vé-
dettség kialakulására. Kapható 

olyan oltóanyag, 
amelynél az elsô adag 
vakcina beadását 
követôen két héttel 
már be lehet adni a 
második oltást. Ennél 
az úgynevezett 
,,gyorsított oltási sé-
mánál” már a máso-
dik szúrás utáni na-
pokban kialakul a 

megfelelô védelem – magyarázza a 
doktor. 

Természetesen minden védeke-
zés ellenére is érhet bennünket 
vagy kedvenc háziállatunkat kul-
lancstámadás. Ezért fontos a 
gyógyszertárakban, az állatpati-
kákban, sôt a benzinkutaknál is 
kapható kullancseltávolító kanalat 
beszereznünk, amellyel könnyen 
megszabadulhatunk a bôrbe fúró-
dott rovartól.

Márton Anita

Újra itt a kullancsszezon!

A növényvédelmi felhívások és a 
táblázatok csütörtökönként frissül-
nek a honlapunkon, a www.ohegy.
hu/kertünk/növényvédelem me-
nüpontban. Itt megtudhatja mikor 
és milyen permetezôszereket cél-
szerû alkalmazni a kártevôk ellen.

Növényvédelem
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Nem derül ki, hogy a levelet azonmód a 
kocsmában adták-e fel, mindenesetre egy otta-
ni élményét osztja meg velem a Kedves Olvasó. 
„A múltkor betértem a talponállóba, s mit látok: 
egy ember a saját söröskorsójából itatja a kutyá-
ját. Nem undorító az ilyesmi? Nem lesz baja 
ettôl?”

Remélem, nem lett baja – a kutyának… Bár 
alig hinném, hogy pontosan erre volt kíváncsi 
a kérdezô, de azért mellékesen szögezzük le: 
igen nagy állat az, aki a kutyáját alkohollal 
itatja! Ami a valódi kérdését illeti, hogy tudniil-
lik, cseresznyézhet-e egy tálból ember és kutya, 
nos a válasz nem is olyan egyszerû. Ez a kérdés 
ugyanis e két lény együttélése óta probléma: mi 
az, ami ránk vagy gyermekeinkre veszélyt je-
lenthet, léteznek-e olyan betegségek, amiket 
elkaphatunk négylábú társunktól, vagy ez csak 
babona? (Azt viszont sokkal ritkábban kérdezik, 
hogy árthatunk-e mi a velünk élô állatoknak?)

Mindenekelôtt tudnunk kell, hogy számos 
olyan betegség létezik, amely csupán egy-egy 
fajt érint, más fajra nem terjed át. A kutyánál 
elôforduló szopornyica vagy a parvo vírus 
embert soha nem betegíthet meg, s mi, emberek 
sem fogjuk a kutyánkra ragasztani a 
bárányhimlôt vagy a kanyarót. Nincs adat arról, 

hogy a kullancscsípés-
okozta Lyme kóros kutya 
gazdája megbetegedett 
volna, viszont például a 
tuberkulózist mi is átad-
hatjuk a kutyának és ô is nekünk.

A kutyáktól több módon kaphatunk betegsé-
get, ezek közül a leggyakoribbak a kutyahara-
pással okozott sérülések. Tudatunkban a ve-
szettség szerepel itt az elsô helyen, bár igazából 
ez szinte alig fordul elô. Sokkal inkább okoz-
hatnak a fogon lévô szennyezô anyagok akár 
komoly fertôzést is, ezért ilyenkor ajánlatos 
rögtön orvoshoz fordulni.

A kutya érintésével terjedô betegség lehet 
például az allergia, ezt legtöbbször a kutyaszôr, 
esetleg a kutya szôrére ragadt virágporok, 
gombaspórák okozzák. Számos atka, és gomba 
is élhet kedvencünkön, amelyek bennünket is 
otthonuknak tekinthetnek. A parazita gombák 
a kutya elhalt bôrrétegében, néha a körömben 
növekednek, spóráik nyakörvön, pórázon, 
ápolási eszközön (kefe, fésû) akár egy évig is 
életképesek maradnak. Ezek a gombák az 
embernél gyulladást, hajhullást, kopaszodást 
okozhatnak. Veszélyes lehet a rühatka, és 
szôratka. Gyulladást, súlyos allergiát okoznak. 

A bolhák terjeszthetnek vírusokat, baktériumo-
kat, ritkább esetben élôsködô férgek köztes 
gazdái. A fonálférgek és a galandférgek komoly 
fertôzési veszélyt jelentenek. A peték a szôrrôl 
a tenyérre, onnan a szervezetbe jutnak, lárváik 
a májba, a gyomorba, a szembe, vagy akár az 
agyba vándorolnak. Ha a kutyában galandféreg 
van, az is az emberbe kerülhet.

Mindezek ellen szinte száz százalékosan vé-
dekezhetünk a tisztasággal, azzal, ha a kutya 
házát, és közvetlen környezetét rendszeresen 
takarítjuk, fertôtlenítjük, valamint a kötelezô 
oltásokkal, a féregtelenítéssel.

Kérdésére a válaszom mindebbôl talán már 
kikövetkeztethetô: egy emberi (!) körülmények 
között, tisztán tartott és egészséges kutyával 
nyugodtan lehet egy tálból cseresznyézni. De 
nem ajánlatos a „kivert kutyával”, akinek legfel-
jebb, ha „takarmányt” vetnek oda, de egyébként 
nem törôdnek vele. (Hozzátenném, a kutya 
nyála tartalmaz olyan enzimeket, amelyek 
fertôtlenítô hatásúak, ezért nem lesz például ô 
sem beteg, ha az utcán netán mégis felszedett 
valami szennyezô anyagot.)

Most huszonöt éves lányom épp a minap 
vallotta be, hogy azért ragaszkodott kisgyerek-
ként berni pásztorunk estebédjének átadásá-
hoz, mert mindketten abból vacsoráztak. Artúré 
volt a hús, Szandra lányomé a tészta. Mondanom 
sem kell, soha nem lett beteg.

És szerencsére Artúr sem…
Szücs Gábor

Az igaz történeten alapuló német 
fi lm egy, az 1960-as évek amerikai 
városkájában megtörtént esemé-
nyek újramesélése. Egy projekthét 
keretében egy német középiskola 
tanulói az autokráciáról tanulnak. A 
Tanár Úr azonban nem a hétközna-
pi módszerek híve: nem a száraz 
tananyagból indul ki, hanem élôvé 
teszi a jelenséget, modellezi annak 
mûködését. Megteszi hát magát az 
osztály vezérévé, a gyerekekbôl 
pedig egy engedelmes és homogén 
csoportot igyekszik kovácsolni. A 
gyerekek viselkedésének motiváci-
ói között éppúgy ott van a valaho-
vá tartozás igénye, mint a hatalom-
vágy, a sportsiker – míg az ellenzôk 
részérôl a család értékrendje, az 
osztálybeli vezetô szerep elveszté-
se vagy a manipuláció felismerése. 
Egyéniség és közösség ambivalens 
kapcsolatának fi nom mintázatát 
adja a fi lm.

Az április 18-ai vetítésen a kö-
zönségünk körében is egyöntetû 
sikert arató mozi sok érdekest 
kérdést vetett fel, melyeket a vetítés 
után egymásnak szegezhettünk. A 
fi lm egy diktatórikus hatalom 
megszületésének történetét aktua-
lizálta azzal, hogy a hétköznapja-
inkból jól ismert karakterek érze-

lemvilágán és problémáin keresztül 
építette föl azt. A karakterek hite-
lességét mutatja, hogy nézôink 
közül is többen felfedezték a ha-
sonlóságot gyermekeik baráti kör-
nyezete, és a vásznon ábrázolt is-
kolai közösség között. Az elégedett 
publikum egy pohár borral öblítet-
te le, a fi lm gerjesztette izgalma-
kat.

Május havi programunk kereté-
ben Pirchala István várja majd a 
mozizni vágyókat az amerikai füg-
getlen fi lm egyik legnagyobb mes-
terének, Jim Jarmuschnak két alko-
tásával. A májusi klubnapokon a 
Törvénytôl sújtva, és az Éjszaka a 
Földön címû fi lmjeinek bemutatás-
ra kerül sor.

Varga Szabolcs

Távoli rokonaink itt, a hegyen 
laktak. Magamban csak a 
„Hegylakóknak” neveztem ôket 
némi pejoratív felhanggal. Mint 
egy hirtelen jött nyári zápor zúdul-
tak ránk Anyám névnapja táján egy 
nagy csokor gladiólusz kíséreté-
ben. Lármásan, izgágán, váratlanul. 
Mindig egy csomó megrakott sza-
tyor volt náluk, mindig cipekedtek, 
mert a hegyen nem voltak üzletek 
(most sem sokkal jobb a helyzet), 
ahol a legelemibb cikkeket besze-
rezhették volna. Mindig volt náluk 
váltócipô, amit az ormótlan hegyi 
bakancsok helyett a hegyrôl legya-
logolva a Vörösvári út egyik házfa-
lának támaszkodva cseréltek városi 
viseletre.

Viszolyogva hallgattam, amikor 
életük, hegyi létük nehézségeit és 
szépségeit ecsetelték. Anyámnak, 
aki elbûvölve hallgatta ôket, na-
gyon tetszettek elbeszéléseik. Még 
arra is rábeszélték, hogy a mellet-
tük lévô üres telket megvegye. 
Nekem! Meg is vette és szorgal-
mazta, hogy oda építkezzek. 
Engem meg csendben ütött a guta. 
Eszem ágában sem volt az Óbuda 
központjában lévô lakás kényel-
mét, busz-, a villamos megállók 
közelségét, a mindenféle könnyen 
elérhetô üzletek és a piac kényel-
mét a mostoha hegyi körülmé-

nyekre cserélni! A pénz elköltésére 
is ezerrel több, jobb helyet találtam 
volna, mint ez telek, még ha olcsó 
vétel is volt.

Teltek, múltak az évek, Óbuda 
szívében a kisvárosi házakat „pa-
nelcsodák” váltották fel. Már nem 
volt olyan szép az élet, Óbuda 
központjában, mint régen. Új 
helyre kellett költöznünk, messzi, 
távoli, ismeretlen kerületbe. 
Szívünk visszavágyott, új otthon 
alapításán gondolkodtunk. Elôször 
a Római parton, majd Csillaghegyen 
keresgéltünk, de igazából nem 
akartunk még kijjebb költözni. 
Végül némi megalkuvás után a 
hegy mellett döntöttünk, megha-
jolva Anyám kívánsága elôtt, aki 
akkor már az égbôl mosolyogta, 
hogy csak engedtünk óhajának. 
Korábbi ellenérveink is egyre oka-
fogyottabbá váltak, megoldódott a 
fûtés problémája, mert utcánkba 
bevezették a gázt. Javult a hegyi 
közlekedés is.

Az építkezés alatt gyakran fel-, 
fel jártam a telekre, mire felépült a 
ház, már megszoktam az oda 
vezetô utat, s mire beköltöztünk új 
otthonunkba, már megbékéltem a 
heggyel, sôt megszerettem. Mai 
eszemmel már fel sem tudom fog-
ni, hogyan lehet élni, „ott lent”.

Gálosfai Jenôné

Áprilisban vetítettük  Denis Gansel „A Hullám” címû fi lmjét

Vasárnapi mozi
Harminc évvel ezelôtt

Kutyaposta 9.

Kutyabaj? – Emberbaj?
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Világkiállítás nosztalgia a Perényi közbôl nézve
Elnézve a Remetehegy beépítését, a leendô 

golfpályát és a már javában mûködô bevásár-
lóközpontokat, bizony némi nosztalgiával 
veszem elô egykori feljegyzéseimet, a tervraj-
zokat, amelyek lehetôvé tették volna Óbuda 
világraszóló nagy lehetôségének megvalósítá-
sát. Pontosabban: rátettük volna Óbudát a 
világ térképére!

Mint gyakorlott vásár- és kiállításrendezô, 
– és több világkiállítás magyar részvételének 
szervezôje, kormánybiztosa – bizton állítom, 
hogy nemzetünk nagy lehetôségét hagyta 
futni a dilettáns, hozzá nem értô parlamenti 
gombnyomogatók felelôtlen döntése. 

De nézzük a történteket! Hazánk a 80-as 
években a világ mezôgazdaságának és élelmi-
szergazdaságának az élvonalában jeleskedett 
s több nagy kiállítás és magyar hét tapasztala-
tai arra késztettek, hogy eme ágazatnak a vi-
lághírnevét egy olyan szak világkiállítás kere-
tében kellene még hatásosabbá tenni, ami 
tovább egyengeti lehetôségeinket a világban 
– mint ahogy ez az 1971-es Vadászati 
Világkiállítás esetében történt.

Agrofoodfor ’90 név alatt egy elôterjesztést 
készítettem elô 1981-ben, mint a HUNGEXPO 
akkor még csak mb. vezérigazgatója, de a 
Bureau Internationale des Exposition, azaz a 
Világkiállítások Irodájának ülésein a magyar 
kormány képviselôje – s mindezt a Hajógyári 
szigeten szerettem volna megvalósítani. Az 
akkori politikai helyzet azonban nem vette 
volna jó néven, ha a proletariátus egyik felleg-
vára helyén éppen a parasztság eredményeit 
dicsôítô rendezvény kapott volna helyet. 
Mezô Lajos egykori óbudai lakos és Budapest 
fôépítésze javaslatára az Aranyhegy, a 
pesthidegkúti repülôtér és az egykori Óbudai 
Téglagyár területét vettük górcsô alá s ebben 
a kérdésben Óbuda lett a nyerô.

Halmos György Ybl díjas építész és kiváló 
csapata hazafi as feladatának tartotta a leendô 
szak világkiállítás építészeti elôkészítését s 
egy fi llér díjazás nélkül készítette el a Bécsi 
útra telepített világkiállítás tervét, amely lát-
ványban a világ egyik legszebb világkiállítása 
címet nyerhette volna el, túl azon, hogy urba-
nisztikai szempontból is egyedülálló teljesít-
mény lett volna, begyógyítva a város akkor oly 
elhanyagolt és szemétlerakodó helynek elpo-
csékolt sebét. A 75 ha-os területen az össze-
nyitható és szétválasztható többcélú csarno-
kok a Bécsi útra épülve annak szerves részét 
jelentették volna, a 7 m magasságban kiépített 
sétány a róla megközelíthetô boltok, kávézók 
és éttermek révén feltételezhetôen Óbuda 
egyik kedvenc közösségi terét jelentették 
volna. Emellett a 3.000 fôs kongresszusi terem 
lehetôséget adott volna koncertek és színházi 
elôadások céljára is, - lévén Óbuda színház és 
koncerttermekkel oly bôségesen ellátott - 
amely rendezvények gépkocsi parkolását az 
épületek alatt helyeztük volna el. (Egy meg-
jegyzés: arra kaptam ígéretet a Deutshe 
Grammophon Gesellschaft - német hangle-
mezgyár elnökétôl, hogy ha az ô akusztikai 
szakembereinek a tanácsa szerint alakítjuk ki 
a csarnokot, úgy több 48 csatornás professzi-

onális magnetofonnal szerelnék fel azt és a 
Berlini Filharmonikusok valamennyi nyilvá-
nos koncertjét itt vennék fel. Ezzel egyébként 
az akkori karnagyuk Herbert von Karajan is 
messzemenôleg egyetértett.) Dr. Schmidt Pál 
konzultációjával arra is felkészültünk, hogy 
egy öttusa világbajnokságot szinte egyik 
napról a másikra, különösebb felkészülés 
nélkül is le tudtunk volna bonyolítani, hiszen 
a tervek között szerepelt egy nemzetközi 
elôírásoknak megfelelô lovaspálya, 50 méte-
res feszített víztükrû uszoda. A Farkastorki út 
felé esô részen egy természetadta csodálatos 
amfi teátrumszerû szabadtéri színpad kialakí-
tására adott lehetôség jelentette volna nem-
csak a világkiállítás ideje alatt a színházi ren-
dezvényekre a teret, de a világkiállítás zárása 
után a legszebb háttérrel, Budapest látképével 
a nyári fesztiválok itteni megrendezésére is 
gondoltam.

Késôbb, többek tanácsára 1996-ra tettem át 
az idôpontot „Food for Life” néven annak ér-
dekében, hogy az 1100 éves államiságunk 
olyan nagyjelentôségû évforduló, amely a 
magyar rendezvény biztos befutását garantál-
ná, az élelem pedig az életet jelenti. A kor-
mány azonban halogatta a döntést, az idô 
múlott, ezért Cort van der Linden BIE elnököt 
személyes barátságunk kapcsán megkértem, 
hogy az 1996-os dátumot foglalja le a magya-
rok számára, amit ô készségesen megtett, így 
késôbb, a 900 éves Österreich megünneplését 
ugyancsak szak világkiállítással megünnepel-
ni Ausztria és a bécsi szocialista alpolgármes-
ter vezette delegáció kérésének ajtót mutattak. 
Az osztrákok azonban nem nyugodtak és 
Bruno Kreisky nyugalmazott osztrák kancel-
lárt – mint bizottsági elnököt – Budapestre 
küldték s sajnos, a kancellár a maga impulzív 
stílusával lehengerelte Kádárt, aki a magyar 

szakvélemény ismerete nélkül elfogadta a 
Bécs-Budapest világkiállítást, ami marketing 
szempontból Budapest teljes kiszorítását je-
lentette volna. Ezzel kihúzta a pallót annak az 
elképzelésemnek megvalósítása alól is, ami 
szerint a világkiállítás zárása után a BNV ide 
költözhetett volna és a Kiscelli múzeumban 
egy angol nyelvû vásár- és kiállítás-szervezôi 
fôiskola létesüljön, amelyhez – mint az UFI, 
azaz a nemzetközi vásárok szervezete alelnö-
keként évi 300.000 svájci franktámogatást is 
sikerült megszereznem. (A BNV területére 
viszont egy olyan 53.000 m2-es bevásárlóköz-
pont kerülhetett volna, ami hosszútávra 
megoldást jelentett volna a kereskedelem 
számára.)

Súlyos betegségem miatt abba kellett 
hagynom a világkiállítás szervezését és fel-
gyógyulásom után diplomáciai szolgálatot 
láttam el. Az utánam jövô kormánybiztosok 
hozzáértése, kapcsolat-rendszere és elhiva-
tottsága meglehetôsen megkérdôjelezhetô 
volt s lassan a parlamenti képviselôk végtelen 
dilettantizmusa és felelôtlensége miatt vesztet-
tünk el egy olyan lehetôséget, ami legfeljebb 
90 év múlva adódik ismét. Bruno Kreisky 
osztrák kancellártól kaptam a legnagyobb 
személyes elismerést az óbudai tervek megte-
kintése után. A „Food for Life” szak világkiál-
lítás elmulasztása egyben azt is jelentette, 
hogy Óbuda szegényebb lett egy még nem-
zetközileg is elismert gyönyörû álom megva-
lósulásának elszalasztásával. Immár, mint a 
Perényi köz lakosa, én talán mélyebben érzem 
át ennek a mulasztásnak súlyát napjainkban, 
amikor minden ötletre, alkotásra nagyobb 
szükség lenne az elmúlt közel évtizede álma-
it és önbizalmát vesztett országnak, mint 
bármikor.

Prof. Dr. Körösvölgyi László
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A legutóbbi számban a szerzôdéssel foglal-
koztunk. Elôször azzal, hogy mik is azok az 
általános szabályok, amik a szerzôdésre vonat-
koznak. A szerzôdésekkel kapcsolatosan az 
elsô kérdés az, hogy mik a szerzôdés létrejötté-
nek feltételei?

Az Ügyvéd válaszol:
A szerzôdés létrejöttéhez az szükséges, hogy 

a felek egybehangzó akarattal és ennek kinyil-
vánításával megállapodjanak az adott szerzôdés 
lényeges elemeiben. Hogy mi minôsül lénye-
ges elemnek, az értelemszerûen az adott 
szerzôdés típusától függ (adásvétel, ajándéko-
zás, kölcsön stb.). Általában a felek személye, 
az ügylet típusa, a felek szolgáltatásainak 
meghatározása, a teljesítési határidôk, az eset-
leges késedelem vagy nem teljesítés jogkövet-
kezményei a legfontosabb elemek, amelyeket 
tartalmaznia kell ahhoz, hogy érvényes legyen. 
Ingatlanra vonatkozó szerzôdés esetében a 
szerzôdés tárgyát képezô ingatlan pontos 
meghatározása is szükséges és a szerzôdésbe 
foglalt jogok ingatlan-nyilvántartásban történô 
feltüntetése. Vannak olyan részei a szer-
zôdésnek, amelyekrôl a jogszabály kötelezôen 
rendelkezik, ezekrôl a szerzôdésben nem 
szükséges külön rendelkezni.

Felvetôdhet a szerzôdés aláírását követôen 
olyan kérdés, hogy egy adott szerzôdéses ren-
delkezés alatt a felek mit értettek. A jogszabály 
rendelkezése szerint a szerzôdéses nyilatkoza-
tokat vita esetén úgy kell értelmezni, ahogyan 
azt a nyilatkozó feltehetô akaratára és az eset 
összes körülményére tekintettel értelmezni 
kellett.

Vannak olyan esetek, amikor harmadik sze-
mély nyilatkozatától válik érvényessé a 
szerzôdés, ilyenkor a harmadik személy nyilat-

kozatát a szerzôdésben rögzített határidôn belül 
be kell szerezni (pl.: elôvásárlási jog esetén).

A felek abban is megállapodhatnak, hogy 
egy késôbbi idôpontban kötnek egymással 

szerzôdést (elôszerzôdés), melyet az elôírt 
alakban kell megkötni. Az elôszerzôdésben 
kikötött végleges szerzôdés megkötése a felek 
kötelezettsége, ez akár bírói úton is 
kikényszeríthetô.

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

/…/ Amikor elérkezett a kollé-
giumban az áhított utolsó kicsen-
getés napja, és az üdvözítô kisha-
rang is legünnepélyesebb ritmusát 
öltötte fel az alkalomra, meg-
megremegô ajakkal és fényes-
nedves tekintettel bámultak a pa-
rádés csokrok mögül kukucskáló, 
megilletôdött gyermekszemek. 
Tán megérezték, hogy attól a 
naptól kezdve már más dudás 
fújja nekik a talpalávalót…, hogy 
eljön még a nemulass…, hogy 
holnaptól valami egyéb követke-
zik, mint ami azelôtt volt; vagy 
netán meg is érkezett már, és ott 
rejtezik azokban a bódító virág-
csokrokban. Eközben a hûvös fo-
lyosókon keringô Gaudeamus 
hangjai valójában még el sem csi-
tultak igazán, a megürült osztály-
termek huzatában még ott lebe-
gett-kerengett a földre hullt orgo-
navirágok friss június-illata, a leg-

tisztább álmok és az elsô, legiga-
zabb diákszerelmek utolsó, elszál-
ló emléke. /…/

Mihelyt a falióra mindkét muta-
tója a zeniten állt – pontban éjfél-
kor –, visszafogott, ritkán észlelt 
neszekre lehettem fi gyelmes.

Te jó ég! Újra eltelt egy 
esztendô! – villant át agyamon a 
felismerés, minthogy ezeket az 
évi rendszerességgel ismétlôdô 
suttogásokat jól ismertem már. 
Pillanatok múlva a susmogás 
alább hagyott, feszült csend kö-
vette, kisvártatva – eleinte félén-
kebben, azután egyre magabizto-
sabban – felröppent ablakpárká-
nyunkra egy sóhajszárnyú dallam: 
„Elmegyek, elmegyek…”, ezt 
követôen a „Gaudeamus igitur”, 
végül Édesapám (titokzatos diák-
fortélyokkal kinyomozott) ked-
venc nótája: a „Deres már a ha-
tár…”.

Istenem, vajon hány dal röppent 
magasba a sok-sok év alatt, illanó 
esztendôkkel kézen fogva, a szó-
fukar Farkas utcai falak alól; hány 
nótánál szekundáztak a ballagás-
kor virágözönnel parádézó terebé-
lyes öregfák? Tán olyankor, pianó-
ban, maguk is együtt fújták már a 
kis vokálisokkal az évrôl évre 
visszatérô, kedvelt melódiákat. És 
ugyan hány alkalommal nyíltak 
meg hársillatba-szendergô nyáres-
téken a pislákoló gyertyafénnyel 
fi gyelmesen visszajelzô tanári ott-
honok ablakai? /…/ S így vándo-
rolt a nóta ablaktól ablakig, késô 
estétôl – évek múlásáig. Mintha 
kedves utcám valamikor már ré-
ges-rég dalban fogant volna, 
mintha a dédelgetve ôrzött-ápolt 
évszázados hagyomány mítosza 
nyújtotta volna számára a meg-
megújuló erôt elkövetkezendô vi-
szontagságos esztendôihez. /…/ 
Annál szomorúbb hallani, és fáj-
dalmas tudomásul venni (ezt már 
magam is megtapasztaltam), hogy 
a Carmina Burana évszázados ha-
gyományainak nyurga dalosai 

évrôl évre, mintha egyre ritkábban 
tûnnének fel ma már.

Talán mégis csak kihal egyszer 
a muzsika a hársfák és az iskola 
ablakai alól?

Talán mégis vége az ifjúkorból 
annyi színnel utánam integetô, 
igézetes álomvilágnak, amely – 
nekem bizonyosan – valóság volt 
egykoron?

Tudom, ez nem így van!
Mert egy langyos ôszi estén 

(csak erôsen odafi gyelve, szívet-
agyat ráhangolva!) a hosszú 
esztendôk alatt falakba, kapukba, 
kapukilincsekbe, virágszirmokba 
és lelkekbe unos-untalan beivó-
dott dallamok, egyszer zokszó 
nélkül elôjönnek majd önmaguk-
tól is! És attól a pillanattól fogva, 
már nem kell félteni ôket soha 
semmitôl! Utóvégre: ezek a házak, 
ezek a kövek, ezek a dallamok és 
szerelmek, egyetlen közös életet 
élnek – mibennünk. /…/

(Részletek Árkossy István – 
Bágyoni Szabó István: „Világ ár-
nya, világ fénye” címû 
beszélgetôkönyvébôl.)

Árkossy István noteszébôl

Ballagó virágszálak*

A szerzôdés létrejötte

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 

vagy kérdezze meg kezelôorvosát, gyógyszerészét.

TESTVÉRHEGYI PATIKA

EuroCenter, 1037 Budapest, Bécsi út 154. Telefon: 437 4618
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A 60 éves iskola a visszajelzések 
és a látottak alapján nagyszerû 
gála mûsorral zárta a születésnapi 
rendezvénysorozatát.

Ott jutott eszembe, hogy 15 éves 
koromban, az akkori kamaszos 
lendületemmel én is felvállaltam, 
hogy egy fi atal költô zsenge verse-
it bemutatom társaimmal. A szín-
padra még kimentem, de megszó-
lalni nem sikerült. Ma is kerülök 
olyan helyzetbe, hogy elcsuklik a 
hangom, de az inkább a megható-
dástól, nem  az izgalomtól van.

De a mi gyerekeink nagyszerûek. 
Nagyszerûek, de mások. Szeretnek 
szerepelni, megmutatni, hogy mire 
képesek. És nemcsak a verseket 
tudják megtanulni, a matek példá-
kat is megoldják, a versenyeket 
megnyerik, sportolnak, szépen 
rajzolnak, ügyes kezükkel csodákat 
alkotnak, táncolnak, zenélnek, 
énekelnek. Pedig ezek nem férnek 
bele a kötelezô órákba. Hihetetlen 
érzékkel, felnôtteket megszégye-
nítô természetességgel kezelik a 
technika állandóan megújuló cso-
dáit. Nem az utcán, aluljárókban, 
rossz úton haladó bandákkal töltik 
idejüket.

Ahogy a régi tanítványok sorát 
fi gyelem, nem is kallódnak el 

késôbb sem, nyelvvizs-
gáznak, érettségiznek és 
sikerrel továbbtanulnak  , 
önálló vállalkozásba kez-
denek, azaz megvalósít-
ják önmagukat.

Valamennyi magyar 
gyermeknek ilyen élet-
utat kellene bejárni, de 
sokan a középiskolát 
sem fejezik be, és nagyon 
hamar kisiklik az életük.

Mi miért vagyunk sze-
rencsésebbek, a mi gyer-
mekeinknek miért sike-
rül?

A jó család, a megfelelô 
környezet, az iskola, az 
„Erdôalja”, az együtt-
mûködô civilszervezetek 
– többek között az Óhegy 
Egyesület – együttmûködésének, 
összehangolt értékteremtésének 
következménye.

Egy ilyen nagyszabású rendez-
vény elôkészületi munkái során 
lehet igazán felfedezni, hogy ki 
mire képes, ki az igazi segítô, jó 
partner.

A tantestületben mindig van, 
szerencsére egyre több olyan pe-
dagógus, aki kisebb-nagyobb 
gonddal, de megtalálja a módját, 

hogy teljes emberként mindent 
hátrébb sorolva tervezze, szervez-
ze az iskolai programokat. A töb-
biek pedig jó csapatjátékosként 
végrehajtják.

A legtöbb szülô az elsô hívó 
szóra vagy anélkül is segít, kiegé-
szít, szállít, öltöztet és a hétköz-
napokban olyan nagyszerû gyere-
keket nevel, akik, ha kell tudásuk-
kal, ha kell ügyességükkel, ha kell 
tehetségükkel vagy éppen fegyel-
mezettségükkel szereznek maguk-
nak megérdemelt elismerést.

És mindig vannak, akik anyagi-
lag támogatják sokrétû munkán-
kat, akik minden ellenszolgáltatás 
nélkül készítenek plakátot, vagy 
a hegyi újsághoz tartozó külön-
kiadást, fi gyelemfelkeltô cikke-
ket.

Köszönöm szépen még egyszer 
minden gyereknek, és minden 
felnôttnek az elôkészületek során 
végzett munkáját, ami a rendez-
vénysorozat sikeréhez vezetett.  

Marótiné Horváth Gizella 
igazgató

Az egyes villamoson történt. A 
szemközti ülésrôl rám emelte a 
karakteres, jellegzetes kis arcocs-
káját egy tizenéves fi atalember. Jól 
ápolt, jól fésült, enyhe Old Spice 
illattal. Rámosolyogtam, ô meg 
odahajolt a nagymamájához és jó 
hangosan azt kérdezte: ez a néni 
miért mosolygott rám? Nagyon 
szeretem a gyermekeket, mond-
tam rögtön. Nekem is van otthon 
egy jó kis csapatom, már unokák-
ból is. A nagymamája kedvezô 
választ suttoghatott a fülébe, mire 
rögtön felpattant és mosolyogva 
arra kért, üljek le a helyére. Mivel 
hamarosan leszállok, vedd úgy, 
hogy elfogadtam a kedvességedet, 
mondtam köszönetképpen. Erre 
felém hajolt és megsimogatta a 
karomat. A szemébôl azt lehetett 
kiolvasni, mostantól a lelkét is 
odaadná értem. És tenné ezt tiszta 
szívbôl.

Ez idáig még nem beszélgettem 
Down-szindrómás embertársam-
mal. Baráti körben persze már 
szóba került sorsuk, életvitelük. 
Hazatérve az interneten rátaláltam 
a downos oldalra. Megtudtam, 
hogy „És a nyolcadik napon” 

címmel fi lm is készült a témáról. 
Sôt hazai színházban azonos cím-
mel színdarabot is láthatunk. Ebbôl 
tévés adaptáció is létezik.

Ám megható, igazán gyönyörû 
történetet Ágica barátnônk tollából 
olvashattam, downkóros fi acskája 
elsô tíz évének eseményeirôl. 
Hasonló helyzetben élô szülôtársai 
mindennapjait könnyíthetné meg, 
ha nemes gondolatai nyomtatás-
ban is megjelennének. Ha fi lm 
készülne belôle, sokaknak segít-
hetne leküzdeni a hétköznapok 
gondjait. Úgy mondja, az élettôl 
igen nagy feladatot kap a 
downkóros gyermeket istápoló 
szülô. De nem mindegy, hogyan 
éljük meg. Megoldandó feladatot 
kapunk, vagy leküzdhetetlen 
problémaként kezeljük. Csodaként 
élte meg: odafi gyeléssel, a 
megfelelô kezelésekkel és szere-
tettel pár hónapon belül a gyermek 
a gyógyulás, a fejlôdés útjára lép-
hetett. Aki lemond a sérülten szü-
letett gyermekérôl a kórházban, 
vagy egyszerûen intézetbe rakja, 
kizárólag saját fogyatékosságáról 
tesz tanúbizonyságot. Mindenkinek 
meg kell adni az esélyt a boldog-

ságra, és a fejlôdésre. Ágica kicsi-
nye alig múlt öthetes, amikor már 
rendületlenül osztogatta a jutalom 
mosolyokat. Amikor pedig iskolás 
lett a kis legény, az elsô iskolai 
anyák napja ünnepségen a leg-
meghatóbb ajándékot adta az 
édesanyjának, amikor a „Mit te-
gyek, hogy még boldogabb légy”… 
dalt énekelte teljes átéléssel.

A downos szülôktôl hallotta va-
laki, amit hitvallásként is kezelhe-
tünk:” Isten hat nap alatt teremtette 
a világot, a hetedik nap megpihent, 
a nyolcadik napon, pedig megte-
remtette a downosokat, hogy sze-
retetet hozzanak a földre”.

Figyeljünk rájuk. Tanuljunk 
tôlük az ôszinte, feltétel nélküli 
szeretet-adást. Csillagjelenségek 
ezek az emberkék. Fel-felvillannak, 
szétszórják szeretet-erejüket. Talán 
olyan világból érkeznek hozzánk, 
ahol a mosoly, a szeretet a mérv-
adó. És nem várnak érte semmit. 
Nincs rajtuk máz, kéreg, vagy 
védôpajzs (?), ami elfedné az érzel-
meiket. Nem kötik Ôket szabályok, 
szokások. Nincsenek fenntartásaik, 
feltételezéseik, félelmeik. Tehát a 
pôreségig, védtelenek! Vigyázzunk 

hát rájuk, segítsünk, ha kérik. 
Kívánjuk, sikerüljön valamiféle 
egzisztenciát kialakítaniuk. Ha 
szükséges, adja az Ég, legyen 
mindig mellettük ôszinte, jószívû 
rokon, jó barát, aki segíti Ôket el-
igazodni az emberek között. 
Teljesíthessék, a kéretlenül rájuk 
rótt missziót. 

Végezetül egy kedves hegyi 
szomszédunk, orvosnô barátunk 
jelen sorokat olvasva fontosnak 
tartja a kismamák speciális vizsgá-
latát a terhesség adott idôszakában. 
A másik igen fontos, a Down-kór 
súlyosságát illetôen legalább há-
rom fô fokozatáról beszélhetünk. 
A gyermek sorsát illetôen, a nagy 
döntéseknél sajnos ezeket fi gye-
lembe kell venni.

Ágica barátnônk gyermeke, 
hál’isten, csak enyhén érintett a 
fentiekben. Gratuláljunk az eddigi, 
ügyes döntéseihez, anyai szerete-
téhez, gondoskodásához. Adjon 
Isten további jó egészséget, erôt és 
boldogságot.

Jómagam, – a mosolyért cserébe 
– mostantól, nem tekintem a 
Down-szindrómát, betegségnek. A 
közelgô Downos Világnapon így 
fogok gondolni Rájuk, a mosoly 
követeire.

W. Grass

A mosoly követei

Gondolatok a 60. születésnap kapcsán
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HÍREI

,,Egynek minden nehéz, 

sokaknak

semmi sem lehetetlen”

Ebben a hónapban, mint króni-
kás, csak az eredmények közzété-
telére szorítkozom, mivel csak a 
távolból értesültem az 
eseményekrôl. Megünnepeltük a  
Tibor és György napot.

Márciusi pezsgôparti eredmé-
nyei: 1. Bujdosó Natasa és Felczán 
Anikó; 2. Raksányi György és Ráki 
Zsolt; 3. Fehér Krisztina és Kovács 
Erzsébet 

Áprilisi pezsgôparti eredményei: 
1. Csejdy Gábor és Gáspár János; 
2. Bujdosó Natasa és Felczán 
Anikó; 3. Cserhalmi Tibor és 
Pázmándi Antal. 

Gratulálunk a gyôzteseknek!
Lovász Marietta

Az Óbuda Hegyvidékiek Egyesület Elnöksége meghív minden egyesületi tagot

a 2010. május 18-án, kedden 17.30 órakor, a Táborhegyi Népházban tartandó

KÖZGYÛLÉSRE
Napirendi pontok:

1. Beszámoló az elmúlt év eseményeirôl. 2. A 2009. évi gazdálkodás ismertetése és jóváhagyása.

 3. A 2009. évi közhasznúsági jelentés jóváhagyása. 4. A 2010. év költségvetése.

5. A Felügyelô Bizottság jelentése. 6. Tisztújítás.

Amennyiben a tagok 50%-a +1 fô mégsincs jelen, úgy ugyanazon a napon 18.00-kor, 

azonos napirend megtartásával, megismételt közgyûlésre kerül sor, amikoris a közgyûlés a megjelentek 

számától függetlenül határozatképes, és dönt az egyesület sorsát érintô, fontos kérdésekben.

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 minden 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.

Apróhirdetés
•  Kerti kisgéppel kertrendezést, épí-

tést, termôföld szállítást, elterítést, 

gyökértelenítést vállal hegyi vállalko-

zó. Tel.: 20-338 1966

•  Olcsón eladó egy nyáron át használt, 

peremén felfújható, 90 cm mély, 5 m 

átmérôjû gumimedence. Tel: 250 

2513

•  Reuma és Lézerterápiás rendelé-

sét megnyitotta Dr. Szabó Katalin: 

DUNA MEDICAL 1036 Bp., 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 stíl-

bútorok szakszerû restaurálása! Tel: 

388 2464 vagy 20-378 8017

•  „Szakemberek a Hegyvidéken”. 

Aki ismer jó hegyi szakembert, adja 

meg nekünk elérhetôségét. Mi fel-

vesszük vele a kapcsolatot, és ha ô is 

kívánja, díjmentesen közzé teszünk a 

www.ohegy.hu honlapunkon. Tel: 

20-886 4045

Bridzs klub hírei

Kiss Pál Zsuzsa megkezdte a 
park tavaszi takarítását. Mi sem 
várunk a pályázatra. Egyeztettünk 
már a Fôkert Kft.-vel, és elkezdjük 
a munkát, fûnyírást, a cserjésített 
területek gyomtalanítását, fenyô-
mulcs terítését, a kereszt körüli 
virágágy gazolását, és a megrongált 
padok rendbehozatalát is. Aki tud, 
segítsen. T: 30-230 6994

fl 

Jablonka Park

„Remélem, elénekelhetem majd a dalt.” – búcsúzott Konyi 
társaitól, és újra elment, hogy meghódítsa a Hegyet. 

„Szeretem a küzdelmet a hatalmas természet csodás erôivel, 
mert az ilyen küzdelemben büszkébbé és nemesebbé válik a lélek 
– írta ezt honlapján –. A tiszta boldogság érzése fog el ott a 
napfényes hegytetôkön, távol a világ forgatagának nyomasztó 
légkörétôl, ahol a remek Természet ölén feledhetem az emberi 
kicsinyességet, és átengedhetem magam teljesen … a végtelen 
varázsnak.”

Aztán a Hegy elragadta ôt. Nem törôdött a tarsolyában rejlô 
számtalan eszközével: a szerteágazó tudásával, a több évtizedes 
tapasztalatával, a kitartó és szívós természetével, óvatosságával, a 
bizonyított önmérsékletével, és zsákjában a sok célszerszámmal. 

Magával ragadta ugyan a Hegy, de mi tudjuk, hogy Konyi nem 
adja fel. Darabig pihen, majd újra nekivág, és a zászlócskát 
könnyedén tûzi ki a csúcsra, nemes lelke felett pedig már csak 
az Ég, és mi mindannyian ünnepeljük!

Felcsuti László  és Konyi egyesületi társai

„Nincs már felettem más, csak az ég”

AJÁNLJA HÍRLEVELÜNKET BARÁTAINAK, ISMERÔSEINEK!

Levelünkben elôzetes értesítést küldünk az egyesületi eseményekrôl, rendezvényekrôl.

Jelentkezni lehet a www.ohegy.hu honlapon, vagy az egyesulet@ohegy.hu címen.
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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

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 

vagy kérdezze meg kezelôorvosát, gyógyszerészét.

TESTVÉRHEGYI PATIKA

EuroCenter, 1037 Budapest, Bécsi út 154. Telefon: 437 4618

A Bilobil® forte 80 mg kapszula és a Bilobil® Vital kemény kapszula vény nélkül kapható gyógyszerek. Hatóanyag: Ginko biloba levél 

száraz kivonata. Ellenjavallat: az összetevôk bármelyikével szembeni túlérzékenység esetén. Az akció a készlet erejéig tart! Az akciók a 

gyógyszertárak népszerûsítését szolgálják, nem az egyes termékek fogyasztására ösztönöznek. Euroholding Kft. 1134 Bp., Huba utca 10.


