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Kalinovits Flóra
fotókiállítása
a Táborhegyi Népházban,

„Mindennapi rózsáinkat…”
címmel,

október 8-án, pénteken,
18.00 órakor.
A kiállítást megnyitja:

Völgyvári Gabriella
Közremûködik ének- és zeneszóval:

Juhász és a Sáringer család
(Részletek a 3. oldalon)

Jablonka park
ôszi takarítása
október 16-án, szombat 9 órától
Meleg tea, zsíros kenyér hagymával.
(Részletek a 4. oldalon)

Vasárnapi mozi
a Táborhegyi Népházban.
Október 10-én, 17.00 órakor
Woody Allen: Manhattan /1979/
Október 24-én, 17.00 órakor
Woody Allen: Match Point /2005/

Programok
Kalinovits Flóra
fotókiállítása
Vasárnapi mozi
Badár Sándor estje
Jablonka park takarítása
Vasárnapi mozi
Halloween

okt. 8.
okt. 10.
okt. 15.
okt. 16.
okt. 24.
okt. 30.

péntek
vasárnap
péntek
szombat
vasárnap
szombat

Halloween
a kísértetek és a szellemek ünnepe a Táborhegyi Népházban
Október 30-án, 14.00 órakor
Jelmezverseny, és a „hegy legjobb töklámpása” verseny. Kézmûves foglalkozás,
élô gitárzene és tombola! Várunk szeretettel! Ne hagyd ki az ôszt búcsúztató partit!
(Részletek a 3. oldalon)
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Szabadon és szenvedélyesen
A Ghymes Szarka Gyula és Tamás vezetésével
felvidéki zenészekbôl alakult együttes.
Magyarországon is kiemelt sikereket ért el, számos lemezük jelent meg. Muzsikájuk között van
gyerekeknek szóló, irodalmi mûvet feldolgozó
(Toldi), történelmi személyekrôl készült színpadi
alkotás (Benyovszky, Dózsa). Zenéjük gyökerét
a magyar és közép- európai népzene adja,
amivel nem múzeumi darabként bánnak, hanem
használják, belôle építkeznek tovább, beleszônek
jazzes, komolyzenei, rockos motívumokat.
Ettôl aztán olyan lesz a muzsikájuk, mint egy
gyönyörû kéziperzsa szônyeg, megdöbbentô
színekkel, egységes szépséggel, amit ha közelrôl
szemlél az ember megannyi mintát, variációt
tartalmaz. A témák közül számomra az egyik
legmeghatározóbb a szabadságvágy. Egy kisebbségi létben élô embernek életbevágó, hogy
szabadon hagyják megélni a különbözôségét.
Ilyenkor sokkal értékesebbé, felemelôvé válik
egy-egy ünnep, hiszen áldozatot kíván a
megôrzésük. A Kézfogás címû daluk hihetetlen
összetartást és egyesítést ér el akkor is, ha a
Felvidéken, akkor is, ha Magyarországon éneklik. Maga a történelem sodrát érzi meg a hallgató, átéli a török idôk alatt négyszáz év elnyomásában továbbélô magyarság sorsát, a háború
után szétszakított falvak, családok sorsát. Azt is,
hogy száz, négyszáz év önmagában sok, de
mégse bír egy nép lelkével, lehet, hogy családokat, életeket tönkretesz, de a mélyben olyan
erôvonalak húzódnak, amivel mégsem bír. Ilyen
megtartó erô a népzene, az irodalom, a nyelv.
Szarka Tamást kérdezem az óbudai koncertjük után:
- Mennyi energia a magyarságot megôrizni ma
Szlovákiában?
Sok. A magyarság lassan föladja magát,
mert a kisebbségi lét miatt súlyosan alulértékeli
önmagát. A zenénk talán segít abban, hogy
megerôsödjön, de végülis nálunk ma gazdasági érdekek határozzák meg a magyarságtudatot.
Romantikus és egyszerre tragikomikus az, ami
velünk történik. De én hiszem, hogy
Szlovákiának egyedülálló gyöngyszeme a magyarság, és hiszem, hogy erre ôk is ráéreznek
egyszer. Egyébként a hétköznapi életemben nem
szemlélek mindent nemzetiségi szemüvegen át,
elsôsorban zenésznek tartom magam.
- Minden együttes állandó témái az ember
életére vonatkozó kérdések: születés, halál,
szerelem, magány. Ezek összességébôl az ember

Brezovits László

A gyémánt
Mélyen lent a föld alatt
Pihen egy kis kôdarab
Kívül szürke, mint többi társa
Ám belsejében féltve zárja
Káprázatos fényeit,
Szikrát szóró színeit
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leszûri, hogy
neki mik a legmeghatározóbb fogalmak,
amik fontosak
az
életében.
Ilyenekre gondolok,
hogy
öröm, hit, békesség, szabadság, szeretet. A
kérdésem: mik
azok a szavak,
fogalmak, amik meghatározóak az életében?
Nem egy-egy szóban, hanem egy-egy versben
fogalmazom meg. Ilyen vers például a
Bazsarózsa. Mindenki törekszik a békére, a letisztulásra, csakhogy oda az út fájdalmakon át
vezet. Közben meg kell hogy béküljünk magunkkal és a fájdalommal is. És persze eltelnek az
évek, évtizedek, mire a sok hullámhegy-hullámvölgy után egyensúlyba kerülhetünk. Nehéz
megtalálni a középutat, a túlszabályozás is
rossz, a minden szabályt dobjunk ki elmélet is.
Kulturális öngyilkosság, amikor azt mondjuk,
hogy minden igaz és a fordítottja is az. A bonyolult világból szeretnék eljutni az egyszerû,
letisztult fogalmakig, az alapokig.
- A férﬁ-nô kapcsolaton belül is a szabadság
keresését érzem a dalokban. Az egyensúly és a
boldogság megtalálása nehéz, szinte elérhetetlen
álom. Pillanatokra megvalósítható. Egy-egy ilyen
tökéletes pillanat emlékét ôrzi egy-egy dal.
Hétköznapi együttélésrôl valahogy nem énekel
senki. Olyan ez, mint a kenyér, amit nem is sorolunk fel a menüben, de minden asztalon ott
van?
Amíg valami természetes, addig nem beszélünk róla. De az életünk nagy részét mégiscsak
a hétköznapi dolgok alkotják! S amikor az a
kenyér nincs az asztalon, megszólalunk azért.
- Nekem a következô két jellemzô fogalom,
ami eszembe jut az együttesrôl a sodró szenvedély és az öröm. Szenvedély, öröm a zenélésben,
de olyan szinten, hogy az ember, amikor hallgatja, szinte megijed az erejétôl. Olyan, mint a tûz,
ami meleget ad, de meg is égetheti azt, aki közel
megy hozzá. Nem emésztô ezt átélni egy-egy
koncert alatt?
Mindig belehalok egy kicsit. Koncert után
van, amikor dadogok a fáradtságtól, de elfáradni abban, amit szeret az ember: öröm. Amikor
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fellépek más a tudatállapotom, hihetetlen felfokozott állapotba kerülök, ami abban a pillanatban ér el engem, amikor elkezdôdik a koncert.
- Idén nyáron mutatták be Szegeden a legújabb színpadi mûvüket, a Dózsa György életét
feldolgozó alkotást. Mi az üzenete a darabnak?
A bátorságról szól. A kiválasztottságról. Sok
ezer ember kiválaszt egyet, aki ôket vezetni
fogja. S amikor vezetôjük lesz, már mást akarnak, és ôt eldobják. Dózsa eléállt egy teljesen
reménytelen, halálos vállalkozásnak. Olyan
ereje, kisugárzása volt, hogy rengeteg embert
tudott maga mellé állítani. De tudta, hogy reménytelen harcba kezd. Természetesen árulással fogták el, természetesen megégették, ettek
belôle, ahogy mindig eszünk a dózsák húsából.
De miután ez megtörtént mégiscsak eltörölték a
jobbágyok röghöz kötöttségét, az elsô éjszaka
jogát, és ehhez Dózsa szenvedése hozzájárult.
Szabadabbak lettek az emberek, és ebben Dózsa
szerepe jelentôs. Az egész korabeli Európa tudta.
- Gondolkozik-e újabb színpadi mû megírásán, és szíve szerint ki lenne annak a
fôszereplôje?
Jelenleg dolgozom egy újabb mûvön, remélem
idén be tudom fejezni. Több egyéb történet is
foglalkoztat, amirôl most nem szeretnék még
beszélni.
- Régen jelent meg gyerekeknek szóló lemezük, terveznek-e újabbat?
Egy hónapja jelent meg a Bennünk van a
kutyavér címû felújított lemezünk gyerekeknek.
A felnôtteknek pedig a napokban kerül boltokba
a Szikraszemû címû lemezünk.
- Ha meghallgatjuk a régi és az újabb lemezeket feltûnik az elôadásmód változása: a
hegedûszólók egyre disszonánsabbak, fájdalmasabban szólnak. Van-e ennek mélyebb oka, vagy
az élettapasztalattal jár?
Mondják: egy dolog van, ami biztos: a változás. Ez egy hegedûszólóra, hangszerkezelésre is
érvényes. Néha nehéz elfogadni a változást,
ilyenkor kicsit ráncoljuk az idôt, néha meg kifejezetten jólesik.
- A mi újságunk egy civil szervezeté,
Szlovákiában mennyire erôsek a civil kezdeményezések? Van-e mód a helyi újságok,
mûvelôdési házak mûködésére?
Nálunk most tanulja ezt az ország. Remélem,
hogy lesz rá mód, hogy megerôsödjünk benne.
Köszönöm a válaszokat, remélem a november
végi óbudai koncertjükön minél többen hallgathatják a muzsikájukat!
Mikes Kriszta

Pici kristály palota
Végtelenek otthona
Még benne lüktet minden élet
Mit teremtôn a közös végzet
Hálójában összefont
Egy gigászi hajnalon

Tebenned is ott a gyémánt
Reménykedve várja némán
Hogy kiszabadítsd fogságából,
És megtisztítsd a sûrû sártól
Mit az élet rárakott:
Tegnapot, mát, holnapot…

Drága kincs, vagy szürke kô ?
Vajon mit rejt a jövô ?
Tisztítod-e, hogy ragyoghasson,
S az életednek szárnyat adjon ?
Vagy csak hajtod napjaid
Mókuskerék-malmait ?

Mert a réteg egyre nô
Vágyaidnak rabja ô
De ha szívednek mélyén kutatsz
Mutat szivárvány fényén utat
És a végén felragyog
Gyémánt Hajnalcsillagod

www.ohegy.hu
Olvashatja híreinket,
rendezvényeinket,
böngészhet archív cikkeink
és fotóink közt.
FÓRUM:
írja meg véleményét,
szóljon hozzá, kérdezzen!
Utána nézünk, válaszolunk

www.ohegy.hu
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Mindennapi rózsáinkat…

Badár Sándor!

Kalinovitsné Elekes Flóra kiállítása

Hogy kicsoda
ô? Fogalom. Ô A
Badár
Sanyi.
Gyereklovagoltatással, ﬁlmezéssel, stand up
comedyvel, világjárással foglalkozik. Nem kategorizálható. Az
átlagembernek van egy foglalkozása, azt csinálja élete végéig. Ô volt
már szánhúzókutya-tenyésztô, reklámﬁlmes, bakter, ki tudja, még mi.
Átélt rengeteg kalandot, s ô az, aki
ezeket el is tudja mesélni. Ô a hôs,
a mindenkori esendô, chaplines
kisember, aki csetlik-botlik, mindent túlél, néha szánalmas, néha
hôs, de mindig és minden körülményében szerethetô.
Lehet vele nevetni, és erre mindenkinek nagy szüksége van!
Legyenek a vendégei!
Mikes Kriszta

Reményik Sándor:

Mindennapi rózsáinkat…
Te úgy imádkozol:
A mindennapi rózsáinkat
Add meg minekünk ma.
Add, hogy a kenyér mellett rózsa is legyen,
S add Istenem, hogy békében megéljünk
Több rózsán és kevesebb kenyéren.
Te így imádkozol,
Megtoldva csendesen a Miatyánkot.
És Jézus, a Miatyánk Poétája
Szelíden néz e rózsaszín imára –
És helybenhagyja a Te betoldásod.
Gyermekkoromból hozom a természet, a növények
szeretetét. Dédapám erdômérnök volt, s nagyanyám
meséi a vasi, zalai tájakat idézték: az erdei ciklámentôl
liluló ôszi domboldalakat, a korai primula sárga árját,
a lengô vadnárciszok illatát, vargányák, rókagombák
ízét.
Szüleim nagy turisták, hegymászók, barlangászok
még nyugdíjason is.
Anyám elbeszélése szerint majdnem egy bükki
zsomboly bejárati rózsabokrában jöttem világra. Elsô
emlékeim az Oszoly–tetô virágai. Kilenc évesen végig
sátraztam a Fogarasi havasok gerincét, ahol medvékkel, juhnyájakkal, szíves pásztoremberekkel, gleccservölgyekkel, tengerszemekkel találkoztam. Itt ismertem
meg a kárpáti harangrojt lila csengettyûit, az enciánokat, vad violákat, a gezarol szagú rododendronokat,
fenyôket.
Ahogy jártuk a hazai és ritkán külhoni erdôket, vad
gyümölcsöket ettünk. Minden évben hátizsákban hazahoztuk a zsákmányt: szamócát, szedret, vadcseresznyét, vackort, somot, kökényt, sóskaborbolyát, áfonyát,
és az elvadult gyümölcsfák terméseit is: szôlôt, mandulát, diót, szilvát. Az ôszi szüret fénypontja a gesztenyeszüret volt.
Anyám, a növények szerelmese, sok vadnövénnyel
ismertetett meg: Jávorka - Csapodi növényhatározója,
gyógynövénykönyvek mindennapi olvasmányaink
voltak. A növények hasznára is felhívta ﬁgyelmemet,
kakukkfû, szamócalevél, hársvirág, menta, citromfû,
szurokfû, varádicskóró rendszeresen száradt kony-

Keresztelô. Újra megtelt a Szent Donát kápolna és
a kertje. Az újszülött kis Reizmüller Emmát,
Reizmüller Anna és Van der Meer gyermekét,
P. Csány Péter szalézi plébános keresztelte meg.
A szép kápolában szép ünnepet ültek.

hánkban. Teának fûszernek, orvosságnak használtuk
fel, természetesen a népi tapasztalatokat tudományos
ismeretekkel párosítva. Nagyon nagy élményem a
gombák világa is. Tavaszi, ôszi vadászatok a gyöngyvirággal, kapotnyakkal együtt megjelenô kucsmagombára, a kajszi illatú rókagombára, a tüskés hátú gerebengombára, lila pereszkére, kuki-muki gombára, piruló galócára emlékeztetnek, s a különlegességek, mint
a májgomba, petrezselyemgomba mind évente megújuló örömforrások.
Természetesen érdeklôdésem nem maradt meg
szûken a növényeknél. Földrajz, geológia, ôslénytan,
ásványok világa kapcsolódott a hegyek, sziklák, barlangok szeretetéhez, amit nevelôapámnak köszönhetek. Az ô idôs korára se lankadó ﬁzikai és szellemi
ereje ragadott magával ezen az úton.
Ezek mellett ott vannak az állatok, fôleg hüllôk, rovarok, madarak, s a víz, a tenger.
A szülôi házból kikerülve a kertészeti egyetem
mellett aktívan barlangászni, sziklázni kezdtem, majd
késôbb férjem oldalán a búvárkodással is megismerkedtem. Természetesen ezek mind a természethez
kapcsolódó sportok, szórakozások, elfoglaltságok.
A barlangok karsztvidékei speciális ﬂórával rendelkeznek, így a Bükk, a Gömör-Tornai karszt, a Budai
hegység növényvilága foglalkoztatott útjaimon. Fô
kutatási területünkön az Esztrámos hegy lábánál, a
Bódva folyó nedves rétjein láttam meg elôször a kockás
kotuliliomot, Szádvár környékén a kakasmandikót.
A növények érdekessége, szépsége mellett ízes
magyar nevük méginkább elbûvölt.
Hegymászó útjaim során a Magas és Lengyel Tátra,
Júlia Alpok, Fogarasi Havasok, Rila, Rhodope hegység
az Olympos, itáliai vulkánok, a Dolomitok növényei
fényképezôgépem lencséje elé kerültek.
Mert egy folyamat, a természethez való érzelmi
kötôdés, majd a tudatos megismerés elvitt a természetvédelem fontosságának felismeréséhez. Vallom, hogy
értékeinket, Földünket csak úgy tudjuk megôrizni, ha
érzelmileg és tudatosan is erôsen kötôdünk hozzá:
szeretni csak azt tudjuk, amit ismerünk, és érzékszerveinkkel, emlékeinkkel birtoklunk. Ezt a szeretetet,
kíváncsiságot, az egyre több és szélesebb megismerés
vágyát próbáltam beleplántálni ifjabb természetjáró
barátaimba, és ﬁaimba is.
A fotózást és az ebbôl születô képeket, dia
elôadásokat a megôrzés, a megismertetés fontos állomásának tartom. Kezdetben erôsen a növényekre
koncentrálva fényképeztem.
A magashegységek, hazai erdôk növényei ihlettek
meg elôször, majd folytatódott az arborétumok fáinak,
évelôinek megörökítésével, késôbb a város, az emberi
környezet, a parkok fotózása felé fordultam, hogy
megismerjük, hogyan teheti szebbé, elviselhetôbbé az
urbanizálódott ember életét a növény, a természet.
Több mint húsz éve népi kézmûvességgel kezdtem
foglalkozni, szakoktatói, majd hiperaktív gyermekek
oktatójaként gyógypedagógiai és tanári diplomát szerezve tanítottam, szakköröket vezettem.
A hucul, tarpán, kazakh lovakkal való megismerkedés egy új világot tárt fel elôttem, melyet ifjú
festômûvész barátomnak, Ambrus Balázsnak köszönhetek. A városi ember visszavágyódik egy ôsi,
természetközeli életformába, gazdálkodásba, kultúrába. Talán ez megmaradásunk titka?
Kalinovitsné Elekes Flóra

Október 15-én, pénteken, 19 órakor

Halloween
Október 30-án, a Táborhegyi
Népházban

Jelmezverseny, a „hegy legjobb
töklámpása” verseny és tombola!
Karácsonyig levásárolható ajándékutalványt nyerhetsz!
Tudtad-e, hogy Halloween az
angolszász országokban a kísértetek és a szellemek ünnepe?
Ilyenkor a gyerekek és a
felnôttek jelmezbe
öltöznek,
hogy a hagyomány szerint a rossz
szellemeket elriasszák. A vámpírfog, a hosszú körmök, a seprû és a
félelmetes álarcok egyaránt kellékei
lehetnek a szellemûzésnek, illetve
a töklámpás, amit éjszaka a ház
ablakába tettek régen.
Mi is szeretnénk jókedvet varázsolni a gyerekek arcára ezen a
napon: otthon elkészített töklámpásodat hozd el, nevezd be a versenyre, sôt, indulhatsz még a jelmezversenyen is!
Gyertek el szüleitekkel és nevezzetek be! A gyerekek ilyenkor csokoládét, süteményt gyûjtenek a
kosarukba, ezt mi sem fogjuk kihagyni!
Lesz élô gitárzene közös énekléssel és tombola! Kézmûves foglalkozást is tartunk!
Belépô: 1000 Ft / fô.
Várunk szeretettel! Ne hagyd ki
az ôszt búcsúztató partit! Kezdés
délután kettô órakor! Eszem-iszom,
dínom-dánom a helyszínen!
Eszes Andrea
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Szolgalmi jog bejegyzése, tudtunk nélkül
Többen jelezték, hogy telkük tulajdonlapján
- a legnagyobb meglepetésükre - vezetékjogként szolgalmi jog bejegyzést találtak az ELMÛ
Hálózati Kft. javára. A bejegyzés a hozzájárulásuk, sôt tudtuk nélkül történt, idén augusztusban. Felkerestük az ELMÛ illetékes osztályát és
a következô információkat kaptuk.
A vezetékjog bejegyzése a közcélú elektromos hálózat nyomvonalára, és annak biztonsági távolságára történt. A vezetékjog alapján
újabb hálózat nem építhetô, de biztosítja a
meglévô üzemeltetését. A biztonsági övezetrôl
szóló jogszabály rendelkezéseinek betartása
védi a vezetékeket a külsô behatásoktól, felhívja a ﬁgyelmet, hogy az övezetben tartózkodni, munkát végezni csak a tilalmak és
korlátozások betartásával, és fokozott ﬁgyelemmel szabad. Családi házas környezetünkben ritkán van olyan tevékenység (munkagép,
daru, sárkányeresztés, stb.) ami a biztonsági
övezetben nem végezhetô. Ugyanakkor a tulajdonosnak biztosítania kell a hálózatfenntartással kapcsolatos munkák miatt, a hozzáférés
lehetôségét.

Jablonka park
ôszi takarítása
október 16-án, szombat délelôtt
9 órától
Nagyon jó ezen a szépséges Hegyen
élni, csak az a gond, hogy kevés közösségi tere van. Nincs játszótér, ahol a kismamák és a gyerkôcök össze tudnának jönni,
beszélgetni, játszani, együtt lenni. Kevés a
hely, a pénz, minden.
Egyesületünket olyan emberek hívták
létre, akik közösségben érzik jól magukat.
A közösségnek megtartó ereje van. Ha
gyász ér minket, ha nehézség adódik az
életünkben, akkor mutatkozik meg mit
ér.
S a mindennapi életben barátok társaságában az öröm sokszorozódik.
Közösségi teret hozott létre a hegyi
emberek akarata és munkája: a Jablonka
parkot. Le lehet ülni a padjaira, ápolt
környezetben beszélgetni, találkozni másokkal. Ezt a parkot Egyesületünk négy
éve adta át. Szomszédok, adományozók és
társadalmi munkát végzôk szorgosságának
eredménye. A park fenntartása sem kisebb
gond, eredményessége igen változó. Idén
újra szép volt. Most közeledik a tél, jó
lenne egy utolsó takarítást elvégezni,
közben búcsút inteni az ôsznek, készülni
a sötétebb és hidegebb napokra.
Szeretettel hívunk mindenkit egy kis
közösségépítô munkára, a park takarításra
október 16-án, szombat délelôtt 9 órára.
S, hogy még szívesebben csatlakozzanak
hozzánk: lesz „tízórai”: meleg tea, zsíros
kenyér hagymával!
Mikes Kriszta
szervezôtitkár
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Mégis hogy lehet a tulajdonos megkérdezése
nélkül a telkére korlátozást bevezetni? Erre is
kaptunk választ.
„A villamos energiáról” szóló törvény
lehetôvé teszi a hálózati fenntartója számára,
hogy az idegen ingatlanon tíz évvel korábban
megépült közcélú hálózat tekintetében a
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivataltól
(mint az illetékes Hatóságtól) a vezetékjog bejegyzésére alkalmas határozat kiadását kérje
2012. végéig. A Hatóság a jogerôs határozattal
megkeresi az illetékes Körzeti Földhivatalt a
bejegyzés iránt. Tehát nem a hálózat fenntartója
fordul
közvetlenül
a
Körzeti
Földhivatalokhoz!
De megtudtuk, azt is, hogy a jogszabályok
azért nem írják elô a tulajdonos elôzetes
megkeresését, mert nem új, hanem régóta
meglévô
vezetékkel
kapcsolatos
bejegyeztetésrôl van szó. Az ingatlanok az
adás-vételek során a megtekintett állapotban,
a vezetékekkel együtt cseréltek gazdát, a törvény csupán a meglévô állapot bejegyzésére
ad lehetôséget.

Elvárnánk, hogy a bejegyzés ne kártalanítás
nélkül, hanem valamilyen juttatás fejében történjen, például a villanyáram díjában realizálódjék, hiszen a szolgáltatáshoz a tulajdonos
telkét használja. De mint megtudtuk a tulajdonos kártalanítási igénye a megépítésekor keletkezik és öt év múlva elévül. Mivel az utólagos
bejegyeztetést a hálózatfenntartó csak a 10 évnél korábban megépült hálózati elemekre kéri,
így a tulajdonos kártalanítási igénye minden
esetben elévült.
Ezt követôen a tulajdonos már nem akadályozhatja meg a fenntartók ingatlanára való
bejutását. Ha ezt megteszi, az illetékes hatóság
50.000 Ft-ig terjedô pénzbírsággal sújthatja. Ha
pedig a tulajdonosnak nem tetszik a villanyoszlop a telkén, kérheti annak kihelyezését, természetesen az összes költség vállalása mellett.
Valahogy nem vigasztal, hogy ez Németországban már régóta így mûködik. Ott
valószínû a közterületek elôbb lettek kiépítve,
földalatti kábelekkel, és utána az ingatlanok,
nem pedig fordítva.
Felcsuti László

Nyomtáv: 143,5 cm
Az Amerikai vonatok nyomtávja (a sínek
közötti távolság) pontosan 143,5 cm (4 láb és
8,5 inch). De vajon mi az oka annak, hogy ez
a távolság pont ekkora lett? Mi olyan vonzó
ebben a számban?
A válasz meglehetôsen egyszerû és könnyen
kitalálható: az USA-beli nyomtáv pontosan
megegyezik az Angliában használatos nyomtávval, mivel az elsô vonatokat angliai bevándorlók kezdték építeni az Újvilágban.
Most az a kérdés, hogy Angliában miért lett
143,5 cm a nyomtáv?
Azért, mert az elsô vonatokat Angliában azon
tervek és sablonok szerint készítettek, amelyeket a hintók és kocsik gyártására is használtak.
Felmerül a kérdés, hogy a hintók és kocsik
nyomtávja miért lett pont 143,5 cm?
A válasz megint nagyon logikus: ha más lett
volna a nyomtáv, akkor ezek a járgányok nagyon hamar tönkrementek volna az angliai
kôutakon, mivel azokban, pont ilyen távolságra, volt két vájat, melyeket a régebben ott járt
kocsik vájták ki. Az Angliában található
kôutakat, szinte egytôl egyig, az ókori Róma
építtette. A kôutakba vájt vájatokat pedig az
elsô római kocsik és harci szekerek vájták. Már
az ókori rómaiak is szabványok szerint építették az utakat és a harci szekereket, ezért aztán
mind ugyanakkora lett, ami a vájatok távolságának egyformaságát is maga után vonta. A
vájatok aztán évszázadokon keresztül

kényszerítették az utókor jármûtervezôit az ôsi
szabvány betartására...
A tanulság tehát, hogy ezek után, ha azt
kérdezed, hogy ki a fene rittyentette ezt vagy
azt a számot (pl. 143,5 cm), még az is lehet,
hogy pont rátapintottál a valóságra: a római
kocsik távolsága ugyanis pont azért lett akkora
amekkora, hogy két ló hátsója kényelmesen
elférjen egymás mellett a kocsi elôtt.
Megvan hát a válasz! Római lovak fara szülte
ezt a különleges számot.
Ha pedig már eléggé izgalomba jöttél attól,
hogy birtokába jutottál a modern világ egyik
nagy titkának, még egy adalék:
Bizonyára láttad már azt a két vastag rakétát
az amerikai ûrrepülôk oldalán, felszállás közben. A nevük Solid Rocket Boosters - SRB. Ez
a két rakéta hajtja fel az ûrbe az ûrhajót. A rakétákat a Utahi “THIOKOL” gyárban gyártják és
tervezôi sokkal, de sokkal vastagabbra szerettek volna csinálni.
A probléma csupán az volt, hogy a rakétákat
vonaton kellett a kilövôállomásra szállítani.
A vonat pályája néhány olyan szûk alagúton
keresztül vezet, hogy a sínek épphogy elférnek
benne. Ezért aztán a rakéta sem lehetett szelesebb, mint a nyomtáv.
Így esett meg, hogy a világ egyik legfejlettebb
technológiájával gyártott rakétájának a szélességét egy ókori római ló segge határozta
meg...
Viccmester.hu
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VIGYÁZZ!
Figyelj! Hoppá! Ha nem rántasz
el… Sok itt a gyerek. Remek játszóhely ez itt a Kiscelli múzeum körül.
Hm… hm… pattogó rôzse,
ismerôs illat. Igen, itt szalonnát sütnek… Na, álljunk félre egy kicsit…
bringások jönnek… VIGYÁZZ!
1967-ben is nagy lehetett a
mozgás errefelé. Élt a bokor, fa,
ágrengeteg. Seres János itt nôtt föl,
itt találta azt a puha homokkövet
is, amit arccá faragva letett tanítója
asztalára.
János, János mi is volt neked
Óbuda?
- A selyemgombolyítóban laktak
a barátaim - kezdi. Ott még akkor
lakások voltak. Deszkabódés piacokat látok, ódon dallamú,
döcögôs téglabordás járdákat.
El nem tudom képzelni, hogy ez

a sok faragott kô, kapukban, oszlopokban,
aquincumi romkertben
ne zárt volna be, lelked
ne emelte volna meg.
És íme, Kô Pál
Kossuth díjas szobrászmûvész tanítványa lettél. 1989-ben fejezted be a
Képzômûvészeti fôiskolát szobrász
szakon. Elôtte a szintén szobrász
Mihály Gábortól a szakma alapfogásait tanultad. Gyakran mondod,
csak lassan lépcsôfokról lépcsôfokra jutunk mély ismeretekig. A
szakmai tisztesség ezt kívánja
- Igen a tisztesség, - folytatja
Seres János, ha kreativitással párosul, ráadásul megbízhatónak is
tartanak, akkor a felkérések sem
maradnak el. Az Országház kettô
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kôtornyán, egy-egy rézvitéz.
Személyes
ismerôseim, ôrzik kezem
nyomát. Ahogy Antonio
Bonﬁni emlékköve a
Szent Péter és Pál templomnál. Említhetném az
Óbuda Kultúrájáért- díj
kisplasztikáját is . A
Kiscelli-, az Óbudai-, a
Budapesti Történeti múzeum sok helytörténeti kövét restauráltam már. Ez az én Óbudám.
Látod, Tihamér!
Látom, látom. Tenni valamit a
városért, azért a helyért, ahol élsz.
Ez mozgat Pomázon is.
Ott élsz, 1992-tôl. A város lokálpatriótáinak egyesületében tevékenykedsz, sôt most indultál a
helyi önkormányzati választásokon is. De nem szakadhatsz el az
óbudai hegyektôl sem. Pomázról
jövet mindig látod ôket. A hegyre

ballagva eszedbe jutnak a kiscelli
stációk. Templomi énekek. Látod a
régen volt zarándokok zászlós
népét, a Trinitáriusok templomába
menet. Hihetetlen; de évtizedeken
át itt enyhült lelkük, tisztult szívük.
Itt, itt, itt. Mindez hova tûnt János?
Mondd, hova tûnt?
- Dehogy tûnt! Itt van. Felújítjuk
a köveket. Krisztus Urunk Golgotáját. A szent útvonal állomásait.
Szépen haladunk, nem?
Szônyi Endre restaurátor barátommal, - még Kô Pál kurzusain
ismerkedtünk össze-elkészítettük a
restaurátori
jelentésünket.
Gyûjtjük a szakhatósági engedélyeket. Kiteljesedik a helyi
összefogás…A kegyelem dolgozik,
barátom!
Seres János kis köve. Szinte látom azt a kis arc-követ a tanítód
asztalán: …mosolyog.
Vízi Tihamér

TÁBORHEGYI SZÜRET. Idén nem töltöttük
meg a buszt, az idôjárás sokakat elriasztott,
Gombai Tibor etyeki gazdához is esôben
érkeztünk. A szokásos reggelinket ezért nem a
szôlôdombon, hanem egy másik kellemes helyen, a borpincében fogyasztottuk el. Mire onnan kijöttünk – és nem volt dél – hétágra sütött
a nap. Több, mint 200 kiló szôlôt gyüjtöttünk be
a kijelölt sorról.
Itthon már sokan voltunk, ﬂottul ment minden,
a darálás, a préselés, és mire végeztünk
Kovalovszky Laci bográcsában is megfôtt az isteni gulyás. Varga Béla és Etelközi Péter
rögtönzött ismertetôjét a borkészítésrôl, már lapos pillantásokkal hallgattuk végig a kertben.

„Táborhegyi borverseny - 2010” nyertes borai
A negyedik hegyi borverseny is sikeres volt.
Bár a verseny idôpontja miatt több borász jelezte,
hogy nem tud résztvenni, mert éppen a szüreten
szorgoskodik. Ezek ellenére mégis 27 borminta
érkezett be a bírálatra, közülük 17 fehér- és 10
vörösbor. Az átadás elôtt a minták számozást
kaptak. A borminták termelôjének nevét, a bor
fajtáját és az évjáratát zárt borítékban helyezték
el.
A Bíráló Bizottság elnöke Módos Péter borbíra
volt, a Magyar Bor Akadémia tagja, nyugállományú elnöke, valamint Viniczai Sándor, a Borászati
Füzetek társszerkesztôje, borszakíró. Társadalmi
zsûror volt Schlotter Ferenc, aki a hegyen egykor
szôlôtermelô elôdeink emlékét ôrzô Braunhaxler
Egyesületet képviselte.
A verseny különlegessége a nyilvános borbírálat volt. Mindenki jelen lehetett, borászok és
érdeklôdôk egyaránt. Középen, a fôasztalnál
foglalt helyet a zsûri, körülöttük a vendégek, kis
asztaltársaságokat alakítva. Valójában mindenki
a zsûrorokkal együtt kóstolta a bormintát, és
hallhatta véleményüket az épp felkínált bormintáról.
A Bíráló Bizottság az egyes mintákat 20 pontos
rendszerben bírálta. A borminta a szín és a tisztaság alapján 2-2 pontot, az illat alapján 4 pontot,

az íz alapján legfeljebb 12 pontot kapott. A leggyengébb bor 14,80, a legjobb 18,98 pontot ért
el. Mint ismeretes az eredmény nem rangsort
jelent, hanem minôsítést, vagyis hogy az egyes
borok elérték-e azt a minôséget, aminek alapján
oklevelek kiadhatók.
A borvizsgálatok után Módos Péter összegezte
a zsûri véleményét, a versenyt értékelve elmondta, hogy azon színvonalas, jó minôségû borok
indultak. A borítékbontás után kihirdette a verseny eredményét. És most nézzük a nyertes borokat! (Mivel javarészt 2009 évjáratú borok indultak, ezért csak az attól eltérôeket jelöljük meg
évjáratukkal.)
Arany minôsítést kapott:
Etelközi Péter Tábor-hegyi lakos, a Mádon
szüretelt szôlôbôl készült tokaji száraz szamorodni /2008/ borára; Pavuk László Ezüst-hegyi
gazda pinot noir vörösborára; Szarka László
mádi borász a 6 puttonyos aszu /2005/ és a
kései szüretelésû furmint boraira, valamint
Varga Béla nagykátai kékfrankos borára.
Ezüst minôsítést kapott:
Ambrus István pilisborosjenôi merlot vörösborára, és chardonnay fehér borára; Budai Zsolt
– Lakner Zoltán Badacsonyi Péntek-árok vidéki, közösen kimunkált olaszrizling borára;

Csóbor Jenô agárdi borgazda, a velencei
hegyvidéken szüretelt szôlôbôl készült pákozdi
olaszrizling fehérborára és az „Agárdi cuvee”
nevû cabernet savignon, cabernet france és
merlot házasítású, száraz vörös borára; Gombai
Nagy Tibor az etyeki sárgamuskotály /2006/
borára; Pavuk László kései szüretelésû olaszrizling /2008/ fehér borára, valamint a 2005 és
a 2009 évjáratú merlot vörösboraira; Sonnleitner
László mogyoródi oportó vörösborára; Szarka
László az édes hárs és a furmint és hárs
háziasítású fehér boraira.
Bronz minôsítést kapott:
Csóbor Jenô a fahordóban érlelt pákozdi
rajnai rizling borára, Gombai Nagy Tibor az
etyeki chardonnay és a cserszegi fûszeres
boraira, Kun József nagypeterdi porthugeser
borára, Radványi Géza porthugeser-oportó
borára, Vági László a Balaton-felvidéki, lovasi
kései olaszrizling, és a szürkebarát schiller
boraira és Varga Béla aranyhegyi cuvee borára.
2011 tavaszán is megrendezzük az un. „Áprilisi
bormustrát”, ahová szeretettel várunk minden
házi borászt, idei borával együtt. Kérjük, ha kevés
bora is lett, tegyen félre belôle, hogy mások is
megkóstolhassák, és mindannyian okulhassunk.
az Elnökség

5

Óhegy-hírek

2010. október

Ismerjük fel
és óvjuk természeti kincseinket!
Az ôszi gyümölcsöktôl búcsúzva
most a szilváról olvashatunk fontos
dolgokat.
Közönséges vagy besztercei
szilva (Prunus domestica L.)
Kaukázusi eredetû, rózsaféle gyümölcsünk. A termése hosszúkás,
magvaváló. Elvadulásra hajlamos
és meghonosodik. Jó ízû, igen
egészséges friss fogyasztása.
Konzervipari feldolgozásra és exportra is kiváló. Sajnos a sajkavírus
megtámadhatja, így veszít az
értékébôl. Kertekben sok más fajtát is ültetnek. Régi tájfajtánk a
penyigei vagy szatmári szilva.
Szatmárban hívják „nem tudom
szilvának” is. Szatmár - Bereg
körzetében termesztik ill. terem félvad állapotban.
Máshol nem tudják meghonosítani! Igen edzett fajta,
minden évben bôven terem. Nem magvaváló, igen
édes gyümölcse van. Belôle készítik a híres szatmári
szilvalekvárt és a hungaricum szatmári pálinkát.
Aszalmányt is készítenek belôle. Lekvárnak hatalmas
üstökben fôzik (cukor és tartósítószer nélkül). A
szegény ember gyümölcsének is nevezték. Fôzése
szinte népünnepély! Folyton keverik speciális, házilag készített kavaró vitolával nagy üstökben az asszonyok, váltásban. A kész lekvárt cserépedényekben
tárolják és árusítják is. Penyigétôl Panyoláig húzódik
a „nagy szilvaút” (www.szilvaut.hu), mely érinti
Szatmárcsekét, Tiszabecs községet és Tarpát.
Mindenütt lehet kapni lekvárt, aszalmányt és pálinkát!

Barlangok

Nézzük értékeit! Vitaminjai: karotin, E-, B1-, B2-, B6- vitaminok,
folsav és a friss gyümölcsben Cvitamin. Ásványi anyagai: kálium,
kalcium, magnézium, vas (mely az
aszalmányban feldúsul), foszfor.
Különösen a héja miatt (ferulinsav)
fontos
antioxidáns
hatású.
„Gyógyszerként” is fogyasztható!
Különösen a bélmûködés serkentésével a lekvár és az aszalmány
fontos, a vastagbélrák megelôzésében is számon tartják.
Egyszerû szilvalekvár fôzés
otthon: a kimagozott, érett, édes
szilvát tegyük zománcos tepsibe,
takarjuk le alufóliával és kis lángon
„süssük” amíg levet ereszt. Idônként
keverjük meg, majd vegyük le a fóliát és addig „süssük”, amíg jól be nem sûrûsödik. Forrón merjük kis
üvegekbe és tegyük száraz dunsztba. Tehetünk bele
apróra vágott diót, vagy mandulát. Cukrot, tartósítószert mellôzzük.
Szilvás lepény: 20 dkg margarint, 15 dkg cukrot,
4 tojás sárgáját, 20 dkg lisztet, kávéskanálnyi sütôport
jól elkeverünk és hozzáadjuk a felvert tojáshabot.
Sütôpapírral bélelt tepsibe öntjük. Nagy, érett, félbevágott fahéjba mártott szilvákat szépen sorjában beletesszük a tésztába (úgy, hogy ne merüljön bele) és
közepes lángon, elômelegített sütôben kb. 25 percig
sütjük. Úgy szeleteljük fel, hogy minden „lepény”
közepébe jusson egy szilva.
Jó étvágyat és jó egészséget kívánok!
Stollmayer Ákosné

A 70 m hosszú
Táborhegyi-barlang
szája

a Hármashatár-hegy környékén
Lakóhelyünk környékén számos barlang rejtegeti
kincseit. Igaz nem mindegyik látogatható, de ha kellô
érdeklôdés van, némelyikbe akár szervezetten, csoportosan is bejárhatjuk.
Az egykor még külön barlangként ismert Pálvölgyi-,
és Mátyás-hegyi-barlang 2001-es összenyitásával
Magyarország második leghosszabb (összesen 18,7
km) barlangrendszere jött létre. A többi budai barlangtól eltérôen e barlangrendszer cseppkövekben gazdag.
Függô- és állócseppkövek mellett cseppkôzászlók, és
barlangi gyönggyel (koncentrikus mészlerakódással
keletkezô képzôdmény) bélelt medencék is találhatók.
Bejárata a II. kerületben, a Szépvölgyi u. 162. sz. alatt
található. A barlangászok itt tartják rendszeres edzésüket.
Másik közeli, szabadon látogatható barlang a
Szemlô-hegyi-barlang. Feltárt hossza több mint 2 km,
függôleges kiterjedése 50 m. Jellegzetes formaelemei a
gömbfülkék, gömbüstök. Bejárata a Pusztaszeri u. 35.
szám alatt van. A barlang gyógyászati célokat is szolgál:
a barlangi terápia során asztmás, allergiás gyermekeket
kezelnek.
Érdekes, de csak engedéllyel látogatható barlang a
Ferenc-hegyi-barlang, amelynek bejáratát 1933-ban
csatornaásás közben találták meg.
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A
Józsefhegyi-barlang
a Budai-hg. harmadik leghoszszabb (5,6 km), fokozottan védett barlangja. Falait
gömbfülkék, üstök, hófehér borsókô, változatos színû
és formájú cseppkôképzôdmények gazdagon díszítik.
A barlang nem látogatható.
A 70 m hosszú Tábor-hegyi-barlang elôl nagyszerû
kilátás nyílik Óbudára. Bejáratának közelében az 1931es ásatások során több jégkorszakbeli emlôs csontjaira
bukkantak. A barlang a Királylaki útról nyíló keskeny
Gréti ösvényen keresztül könnyen megközelíthetô.
www.bp-erdeszet.hu
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Kerti dolgaink
Remélem, az október nem
fogja különleges idôjárási rekordokkal
nehezíteni
a
kertészkedôk munkáját!
Ez a hónap alkalmas új
gyümölcscsemeték ültetésére.
Helyük kijelölésénél vegyük
ﬁgyelembe térigényüket, ezzel
elkerülhetjük, hogy néhány év
múlva a fák egybenôjenek.
Gyümölcsszedésnél gondosan válogassuk ki, amit tárolásra szánunk, mert erre csak a
teljesen ép és egészséges gyümölcs alkalmas. Alma és körtefánkat – ha varasodással volt
fertôzött – ajánlatos lepermetezni. Ezek a fák most ifjíthatók!
A diószüretet ne a fák elverésével kezdjük – téves hit,
hogy ez kell a jövô évi terméshez.
Díszfákat, díszbokrokat is
most ültethetünk. Örökzöldjeinket, fenyôinket öntözni
kell, hogy télre kellô tartalékkal
rendelkezzenek. Az ôszi, színes termések között elôfordulnak mérgezôek is (pl. tiszafa), vigyázzunk, hogy kisgyermek ne egyen belôle!
Szedjük fel fagyérzékeny virágaink gumóit, hagymáit (ilyen
a gladiólusz, kánna, gumós
begónia, dália, stb.) Be kell fejeznünk a szobanövények behordását is, de elôtte gondosan
ellenôrizzük, nincs-e rajtuk
gombafertôzés, rovarkártevô!
Nézzük át évelô ágyásainkat,
sziklakertünket, és télre gyomtalanítsunk, mert tavasszal a
bennmaradó gaz sokkal hamarabb megindul. A gyepet nyírni
kell még, télre legyen rövid, és
drótseprûvel alaposan kaparjuk át!
Helyezzük
ki
a
madáretetôket, szokják meg
madaraink! Lehetôleg legyen
közelükben fa, bokor.
Színes, szép ôszt, jó munkát
kíván
Ort János
kertész
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Kutyaposta 13.

Budapesti kutyatartók
A napokban a Kutyapostás kezébe került egy felmérés a budapesti
kutyatartókról, illetve a budapesti
kutyatartásról.
Nos, a legfontosabb és legörvendetesebb adat: a fôvárosiak közel
fele tart otthonában valamilyen állatot, és közel negyedük éppenséggel kutyát! Mit jelent ez? Azt, hogy
az elmúlt évtizedekhez képest
megsokszorozódott az állattartói
kedv; ez már nem divat, vagy hóbort, ez azt jelenti, hogy egyre
többen szeretnének visszatalálni az
élet természetes rendjébe, abba a
korba, amikor még együtt élt a
kétlábú a négylábú társával…
Vagyis mi, kutyások, ugyan (még
mindig) kisebbségben vagyunk, de
már egy akkora kisebbség a miénk,
amelynek a jogai nem elhanyagolhatóak! Mi következik mindebbôl?
Hát például az, hogy nem illik
egy-egy közösséget, úgy általánosságban tilalmakkal sújtani, vagyis
nem arról kell rendeletet hozni,
hogy mondjuk egynél több kutya
nem tartható egy háztartásban – és

legfôként: ennek eldöntését nem
szabad a szomszédokra bízni! –,
hanem meg kell büntetni azokat,
akiknek a kutyája zavarja a lakóközösség nyugalmát. És így tovább:
nem azt kell büntetni, aki jól nevelt
kedvencét póráz nélkül sétáltatja –
amit naponta sok tízezren tesznek
meg, és mégsem változik vérfürdôvé
az ország –, hanem aki agresszív
ebével tartja rettegésben a környezetét.
(A Kutyapostás ezzel kapcsolatban azonnali embargó alá helyezi
Portugáliát, ott ugyanis, információi
szerint, kutyát csak pórázon szabad
vinni, tehát kutyabarát ember nem
megy abba az országba… Továbbá
megjegyzendô: az EU-tagállamok
között még háromban: Szlovéniában, Csehországban és Magyarországon (naná, majd nálunk
nem…) ragaszkodnak valamilyen
területi meghatározottságban a pórázhoz, jármûveken a szájkosárhoz.)
De haladjunk tovább.
A felmérésre válaszolók lakásonként legfeljebb egyetlen kutya tar-

tását engedélyeznék, macskából
viszont kettôt is lehetne tartani.
Kertben és udvaron több állat tartását is elfogadhatónak tartják. És
most nézzük: mi zavarja legjobban
kutyaügyben a fôvárosiakat? – ezt
egy másik tanulmányból tudhatjuk
meg, amelyben megkérdeztek kutyásokat és kutyákat nem tartókat
is. Nos, vélhetôen nem okozunk túl
nagy meglepetést: a három leggyakrabban említett probléma a
kutyapiszok, a kutyaugatás és a
kutyától való félelem.
A kutyagumi örökzöld témánk
leend –a Kutyapostás is írt már
errôl. Nyilván más a helyzet a városokban, mint a hegyvidéken. A
hátrahagyott „anyag” ugyebár kétféleképpen keletkezhet: vagy pórázon (vagy anélkül) sétáltatott
négylábú hagyja hátra, vagy felderítetlen, többnyire kóbor eb. Ebbôl

Állatok az Erdôalja úton
Az egész ôrület akkor kezdôdött, amikor férjhez mentem. Az urammal rögtön a lakásba került
három elég nagyméretû akvárium. S velük együtt
a járulékaik. Vörös szúnyoglárvák, lisztkukacok,
aki békésen próbáltak kiszökdösni ide-oda.
Nálunk decemberben is éltek kikelt szúnyogok.
Aztán megszülettek a gyerekeim, és ôk kezdték
a folyamatos könyörgést az újabb és újabb állatok
után.
Nem tudom felsorolni, hány állatunk volt, de
megosztok néhány történetet róluk:
- Hörcsögünk úgy lett, hogy szülés elôtt álltam
egy-két nappal. Fiammal megbeszéltük, hogy jön

az új baba, most nincs szükségünk
újabb kisállatra. Megértette. Aznap,
amikor mentem érte, az iskola elôtt
hatalmas befôttesüveggel a kezében, ragyogó mosollyal fogadott:
Anya, nemcsak egy, rögtön kettô
hörcsögöt kaptam, és tiszta ingyen!
Ôk aztán olyan szinten kezdtek el nálunk szaporodni, ami meglepett mindenkit. Elkülönítettük
ôket, ma már csak egy leszármazott él. Szabaduló
mûvész! Éjjel közlekedik, villámsebesen az ágyak
közt, gondoskodva róla, hogy a szívizmunk
megfelelô állapotban maradjon.

egyaránt következhet az, hogy legyen tilos az utcán kutyát sétáltatni
(remélhetôen ekkora butaság senkinek nem jut eszébe…), meg az is,
hogy a kutyagumit tessék szíves
feltakarítani.
Jelentem:
a
Kutyapostás élete során többször
járt New Yorkban – amely úgy
egyébként egy gyalázatosan koszos
város –, de kutyapiszok, az például
nincs. Embertelen büntetés jár érte,
ezért aztán mindenki azonnal és
gondolkodás nélkül felszedi a
bûnjelet, s a legközelebbi szemetesig száguld vele.
Más kérdés persze, hogy az
evolúció csúcsára felkapaszkodott
okos ember, mint annyi minden
másra, a kutyagumira is csak hülye
választ képes adni… Mert a kutyagumi, ha békén hagynák, természetes anyag lévén, a napsütés, az esô,
a szél hatására elég gyorsan elbomlik, nem okoz kárt. De jön az ember,
aki bezárja e természeti anyagot
egy gyakorlatilag elbomolhatatlan
mûanyag zacskóba, amivel nagyjából száz évig okoz a továbbiakban
környezeti ártalmakat. (Gondoljuk
csak végig, Budapesten állítólag
naponta terem 40 tonna kutyaürülék. Nejlonzacskóban…)
Szücs Gábor

- Nyulunk több volt, a
Virgonc névre hallgató hét évig
élt nálunk. Megfogadtam, hogy
jöhet a Húsvét, hiába, többé
nem veszek! De eljött a Húsvét
és a piacon egy narancssárga
kisnyúl konkrétan rám nézett,
hogy vigyem haza. Hazajött ez
a kisparaszt, vidéki nyulacska és
rögtön felment az emeletre! És
visszajött! Még sose látott lépcsôt, és rájött, hogy
mire is való! Azonnal tudtam, hogy hihetetlen
esze van! Így is lett! Zárhattuk ilyen-olyan ketrecbe, elkerített részre, csak fortélyosan megtalálta
a módját a szabadulásnak. Jött a nyaralás, minden
állatnak sikerült pótgazdát találni, de a nyulat
senki sem vállalta. Így jött velünk nyaralni.
Ketreccel, négy gyerekkel mentünk a strandra, a
koncertre, mindenhova. Begyûjtöttünk szánakozó pillantásokat, de jónéhány embert sikerült
jókedvre deríteni is. Valószínûleg az út még inkább növelte az intelligencia hányadosát, mert
mire hazaértünk már egyáltalán nem sikerült ôt
kordában tartani. Folyamatosan ellógott a
szomszéd kertbe, ahol mindenféle csodálatos
növényre lelt. Egyik hajnalban a legidôsebb
gyerekem rohant be a hálószobába: A nyúl most
sétál lefelé a Farkastorki lejtôn! Ágyból ki, kutyával, kocsival utána. Sajnos hiábavaló volt a vállalkozás. A nyúl meglépett. Reggel bevallottuk a
legkisebb gyereknek: oda a nyula. Világgá ment.
Búsan indultam dolgozni, és a legnagyobb
megdöbbenésemre: a nyúl hazajött. Kissé pihegve, de boldogan üldögélt a kertben.
A mellékelt képen két lábra állva szagolgatja a
levendulát. Komolyan mondom, élvezte az illatát.
A.K.
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Óbuda iparosai

A Schödl pékek
A Schödl család ôsei Németországból, valahonnan Bajor-földrôl érkeztek új telepesként a
törökök által elnéptelenített Óbudára. Hogy
pontosan honnan és mely évben, azt a legtöbb
betelepedett családnál, így Schödléknél is, jótékony homály fedi.
Amit már pontosan tudni lehet, az Schödl
Márton neve, aki 1852-ben született, és 1900ban hunyt el. Ez a Márton már a sütômesteri
tevékenységet ûzte, de a család emlékei között
van egy olyan ôs is, akinek malma volt az
óbudai Duna-ágban. Schödl Márton és Lang
Katalin házasságából négy gyermek született:
Katalin, Rudolf, István és Ferenc. Az apa mesterségét a legﬁatalabb ﬁú, Ferenc folytatta.
Miután itthon kitanulta a pékséget, külföldre
ment, és ott fejlesztette tovább tudását, szerzett
új tapasztalatokat. Abban az idôben szokás volt,
hogy a ﬁatal iparossegédek vándorlegényként
felkerekedtek és néhány évig külhoni mesterekhez álltak be segédnek.
Ferenc hazatérve nemcsak szakmája avatott
mestere, de ügyes üzletember is lett, aki felvirágoztatta a családi vállalkozást. Számos tanítvány került ki a keze alól. Harmincnégy évesen
feleségül vette a szintén óbudai származású

Gittinger Rózát. Házasságukból három kislány
született: Lenke, Kató és Rózsika.
A Schödl család péksége virágzott, több üzletet is nyitottak. Mára eltûntek ezek az üzletek,
de még az utcák is, ahol ezek az üzletek voltak.
Az 1940-es évek valamelyikében tûz ütött ki
a sütôdében, ami jelentôs anyagi kárt okozott
a családnak.
Az idôsödô szülôkkel Lenke lányuk maradt,
aki kitanulta az apai mesterséget, letette a
szükséges vizsgákat, és vezette idôs apja helyett
a sütôdét és az üzleteket. A háború alatt annyi
nehézséggel kellett megküzdeni, hogy feladta,
a család eladta az egész vállalkozást.
A Schödl család jámbor, hithû életet élt.
Támogatta a szegényeket és az egyházat. Ôk
adományoztak egy színes üvegablakot az
Óbudai Temetô kis kápolnájának, ami ma is
látható, és ôk támogatták jelentôs adománnyal
az Óbudai Plébániatemplom elsô világháborúban elvitt harangjának pótlását. Amikor ezt az
új harangot 1928-ban Serédi Jusztinián hercegprímás felszentelte, a haranganya tisztét Schödl
Ferencné Gittinger Róza töltötte be.
Gálosfai Jenôné

A szúnyoglábú bibircsvirág
Bemutatták a tévében, ez
egy gyönyörûséges, ritka orchideafajta. Nem is gondolnánk,
ha nem mondják. Hál’Isten
nálunk is honos. Fôleg a Bükkhegységben találkozhatunk
vele. Erôsen védett virág, színvilága igen variábilis. Muris név
ez egy virágnak. Ami igaz, az
igaz. No persze, ha nem vagyunk tájékozottak. Sokszor
vagyunk így más témákban is.
Ilyenkor elhamarkodhatjuk
véleményünket, döntéseinket.
Így aztán le is maradhatunk
errôl, meg arról. Csalódások is
érhetnek minket.
Példának okáért itt van a
barátság. Életünk egyik legszentebb kapcsolta. Önkéntes
alapon szervezôdik. Választunk valakit, és minket is választanak, szeretet alapon.
Eddig rendben is van. Fontos
szempont, érdek, vagy pénz
ne keveredjék a barátságba.
Ha ez nem így lenne, az már
nem volna barátság.
Tudunk még bor-barátság-

ról, meg baj-barátságról, jó, ha
meg tudjuk különböztetni. A
barátság nem korfüggô. Ha
egy-húron pendülünk, ha van
mondandónk egymásnak, ha
ugyanazon kacagjuk el magunkat, ez talán már elég is.
Azonban a kezdetektôl fogva fontos, a tolerancia. Figyeljünk magunkra, nem vagyunke túl sok a barátunknak. Legalább is alkalom adtán, nos?
Elôfordulhat, akár évek alatt
is félreismerik az embert. Mind
e közben a másik fél sem hibátlan. Ennek súlyosabb változata, ha a partner idôs lelket
„hord”, akár ﬁatal testben is.
Ilyenkor aztán gyakori a túlzott
kritika. Ezt egyszerûen nem
lehet hova tenni. Lehet, hogy
túlértékeltük ezt a barátságot?
Az is igaz, mondják, a barátainktól kapott ôszinte kritika
megszabadíthat bennünket hibáinktól.
Természetesen, mint minden
másnak, a barátságnak is lehetnek buktatói. Legyünk hát tü-

relmesek a barátainkkal.
Mindezek megléte mellett
mégis oka-fogyottá válhat a
barátságunk. Az a mélypont,
amikor a barátunk, azt feltételezi, nincs annyi eszünk, hogy
észrevegyük magunkat adott
szituációban. Ha a barátunk
véleménye egészen más, mint
hittük, kénytelenek vagyunk
levonni a tanulságot. Ilyenkor
sem válunk meg a jó barátnak
hitt valakitôl. Nincs vége a barátságnak, de erôsen áthangolódik. De ne adjuk fel véglegesen. Biztosan adódik jó lélek,
aki mégis csak szerethetônek
gondol minket.
Ha pedig a barátságunk kiállta az idô próbáját, ôrizzük
úgy, mint egy értékes virágot,
netán orchideát. Addig is lehetne a sírig-tartó barátság jelképe
a szúnyoglábú bibircsvirág.
Akkor is, ha a neve ilyen mókás.
A virág, az virág!
Vagy mégsem?
W. Grass
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Római kori pince
feltárása
Az aquincumi romkert DK-i részén, az egykori levente lôtér területén, 2010 tavaszán
folytatott ásatások alkalmával körvonalazódott
az aquincumi polgárváros eddig kevéssé ismert
területének története. Bár a helyszínen a korábbi kutatások során dokumentált ún. Festôház
jelentôs része megsemmisült, ugyanakkor a
korábban szintén kutatott pinceépület maradványai kerültek feltárásra, melyek fontos információkkal szolgálnak a terület beépítettségére
vonatkozóan.
A lôtér kialakítása idején, 1941-ben Nagy
Tibor végzett leletmentést, aki egy 9 helyiséges,
késôbb egy-egy porticussal kiegészített hosszúkás lakóépületet talált. A szinte minden helyiségében freskókkal díszített épület nevét az itt
elôkerült festékes-tégelyekrôl kapta. A munka
során még egy, feltehetôen az épülethez tartozó, fûtôcsatornás épület részlete, és egy kéthelyiséges
pinceépület
és
hozzátartozó
terrazzopadlós terem is elôkerült. Az idei feltáráskor kiderült, hogy a pince szinte teljes épségben vészelte át a lôtérépítést: mindkét helyisége, a lépcsôlejárattal együtt megmaradt.
Körvonalazódott a területrész története is. A
korai idôszakot (2. sz. elsô fele) a D-i városfal
zónájában nagyobb, lazább beépítésû telkek
jellemzik, de a város déli szegélyén valószínûleg
állhattak még „szabadon”, nagyobb beépítetlen
telkekkel rendelkezô épületek is.
A 2. század végétôl kezdve a lakosságnövekedéssel együtt azonban egyre csökkent a beépítetlen foghíjak száma, valószínûleg itt is kialakult a város É-i részén már korábban ismert
hosszúházas beépítés.
A lôtéri kutatás tehát egyfelôl bizonyította a
sajnálatos tényt, miszerint a festôház jelentôs
része az 1941-es kutatás után megsemmisült,
ugyanakkor a pinceépület és egyéb emlékek
elôkerülése új eredményekkel szolgált a terület
beépítettségére vonatkozóan.
Láng Orsolya
ásatásvezetô régész
tanulmánya nyomán

A római pince a 2010. évi feltárás idején
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Árkossy István noteszébôl

Ezüsterdô
Ez a varázsló teremtette birodalom nem más, mint egy tüllpuhaságú álom. Leheletﬁnom árnyalatokkal feltárulkozó, különös látomás.
Elképzelem, mint cizellálták
ágait-bogait angyalujjak csendes
ábrándozások közepette didergô
holdvilágos éjjeleken, majd sziklás
dombjait, hûsen csobogó patakjait
az örökké serénykedô manók
zúzmara ezüstjével patinázták.
Régi, halk szavú mesék deresedô
szövevényvilága e tájék, amely
nincs is oly messze, hiszen az
Óperenciás Tengeren még igencsak innen található; de már az
Üveg Hegyeken túl. Bizonyára ritkán érintette emberláb e végtelen
Nagy Kerekerdô liánokkal átszôtt,
titokzatos szegletét.
Márpedig itt minden él. Minden
moccan. És minden beszél.
Persze csak akkor, ha megmegzörrenti jól leplezett titkait a
föld alól elôbúvó meseszél. Ilyen
dermesztô pillanatban bárki vagy
bármi elôtoppanhat a titokzatosság
ködfátyolából, hiszen olyan helyen
járunk, ahol a lehetetlen is bármi-
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Civil
és Nemzetiségi Nap

Árkossy Zsolt felvétele

kor bekövetkezhet. Sejtéseim szerint valahol éppen itt, e fanyar illatú kalapos gombák homályában
kell
meghúzódnia
egy
zuzmófedelû, parányi odúnak…
Már gyerekkoromban úgy beszélték: hasonló fák tövében lakik
idôtlen idôk óta Moha bácsi, a
törpe. És bizonyára hébe-hóba erre lófrálnak a meséskönyveim
rongyosra olvasott lapjai közül
elôsettenkedô, félelmetes rablómenyétek is, a békés erdôlakókat
iszonyatos rettegésben tartó három
erdei duhaj: Fondor, Sanda és
Vérmegissza, akiket bô fél évszázad távolából ma is borzongva
idézek fel.
De vajon jól látom? Amott, a
didergô bokrok tövében, tán csak
nem az „öröklétbe” vezetô ösvény
szalagja tekerôzik tova?
Meglehet, hogy éppen az.
Istenem! De jó lenne egyszer
végigmenni rajta…
Részlet a KÉPírás (A csend ösvényein) címû kötetbôl.
Magyar Napló Kiadó, Budapest,
2010.

Egész napos, sokszínû program várta október 2-án azokat, akik ellátogattak az Óbudai Kulturális Központba.
A rendezvény fôvédnöke Bús Balázs fôpolgármester úr volt.
Megnyitójában köszönetet mondott a civil szervezeteknek az elmúlt
ciklusban végzett munkájukért. Minden állampolgár tudja, hogy sokszor
az állam helyett vállalnak fel munkát a civil szervezetek. S teszik ezt
szabadidejük, pénzük, energiájuk odaáldozásával.
E munkát értékelve az Önkormányzat megalapította az „Év Civil
Szervezete” díjat. Nagy örömünkre az egyesületünkkel baráti kapcsolatban levô Braunhaxler Egyesület vehette át a díjat. Elnökük, Tauner László
meghatott szavakkal köszönte meg a feléjük forduló bizalmat és elismerést. Felsorolta a mûködési idejük- 16 esztendô - alatt végzett munkáikat,
köztük a Szentlélek téren felállított, rendbehozott óbudai Szentháromság
szobrot. Terveik között szerepel egy Flórián szobor helyreállítása is.
A rendezvényen egyesületünk is képviseltette magát, bemutatkoztunk
az újságunk segítségével. A színpadon hastánccsoportunk adott elô –
Holup Orsolya vezetésével és betanításával – két különleges szépségû
táncot.
Köszönetet mondunk a szervezôknek az egész napos bemutatkozási
lehetôségért! Akik pedig kedvet kaptak arra, hogy munkájukkal hozzájáruljanak a helyi civil kezdeményezéshez, azokat szeretettel látjuk tagjaink között! Minden szerdán 17 és 19 óra között a Táborhegyi
Népházban csatlakozni lehet egyesületünkhöz. Bízunk benne, hogy
mindenki talál érdeklôdésének megfelelô tennivalót!
az Elnökség

Apa és ﬁa, a festômûvész Árkossy István és a
fotómûvész Árkossy Zsolt közös albuma
gyönyörû
világba
kalauzol
minket.
Rendhagyósága abban is áll, hogy a páratlan
szépségû fotókhoz az apa, félretéve a
festôecsetet, szavakban fûzött gondolatokat,
impressziókat, tovább tágítva, mélyítve a fotók
tartalmi-képi üzenetét. Az alapmotívum ebben a
kötetben a csend. A fotók szinte kizárólag e fogalom köré épülnek. Noha a felvételek a
legkülönbözôbb helyekre kalauzolnak, mai
hangzivataros világunkban “ezt a jelentôs hangulati állapotot” törekedtek a szerzôk elôtérbe
helyezni. Természetesen minden kép elsôdleges
célja, hogy önmagában is mûvészi színvonalú
látványt nyújtson - azonban a melléjük kapcsolt
szövegek hangulata úgyszintén a csend fogalomkörét járják körbe, nem kizárólagosan csak

a látványhoz kapcsolódva, hanem sokszor akképpen is, ami a felvétel tágabb környezetében
és a hozzá társítható gondolatok, megérzések
világában történik, vagy megtörténhet. Az összeállítás nem egyetlen központi táji vagy tárgyi
téma köré épül, hanem váratlan színek, hangulatok, helyek, jelenségek tûnnek fel oldalról-oldalra, hogy az olvasó számára kiszámíthatatlan,
hogy milyen látvány fogadja a következô oldalon. Az összkép azonban egységes: az áhított
nyugalom, a melankólia, a meditáció világába
visz, miközben arra is rávezeti az olvasó-nézôt,
hogy egy képen nemcsak azt lehet meglátni, ami
de facto ott van, hanem azt is, hogy a “háttér”
még mennyi asszociatív és gondolati kiegészítés
lehetôségét rejti magában.
A kötet a Magyar Napló Kiadó gondozásában
jelent meg.
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Tizedik kenutúra
Idén tíz éve, hogy elindult
iskolánkban a nyári kenus táborozás. Tíz évvel ezelôtt
ugyanezen a vonalon szálltunk vízre, s próbálgattuk az
egységes lapátolás, manôverezés rejtelmeit.
Eljöttek a régi tanítványok,
s szüleik, akik velünk voltak a
kezdeti idôkben. Ugyanúgy
Tiszabecsrôl indultunk, s a
Felsô-Tisza legizgalmasabb
szakaszain
vándoroltunk.
Szatmárcsekén még csak próbálgattuk a hangszálainkat, de
Tiszamogyoróson felcsendül-

tek a régi dalok, s közel
negyvenen daloltunk hajnali
3-ig. Elôkerültek a féltve
ôrzött daloskönyveimnek 1-1
példánya is.
A kenutúra legnagyobb
bulija Gergelyugornyán volt
este a kempingben, ahol
Mészáros Kinga születésnapi
meglepetés partyját tartottuk.
50 ember teljes titokban szervezte éjfélig. Budapestrôl jött
a torta, s a barátok. Hajnalig
tartó tánccal ünnepeltük
nagykorúvá lett túratársunkat.

Az Öreg-Túra bukógátjánál
soha nem látott mennyiségû
víz zúdult alá a Tiszába.
A szatmári töltöttkáposzta, s
a kötözött tésztaleves mindenkinek ízlett. A helyi fôzôasszonyok gigantikus méretû
fazekakban hozták a ﬁnom
falatokat.
Jövôre egy számunkra teljesen új helyre megyünk Eper
bácsi szervezésében. Pozsonytól
Komáromig
fogunk
kenuzni a Csallóközi-Dunaágon.
Szirtes Csaba
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Katasztrófavédelmi
verseny
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola az idei
versenyen is dobogós helyezést ért el. Ez nagyon
szép eredmény, mivel évek
óta a Zápor
utcai iskola
viszi el a
pálmát,
ami nem
csoda, hiszen náluk
folyik katasztrófavédelmi oktatás, így ôk nagyobb
elônnyel indulnak. Talán megfontolandó, hogy a
többi intézményben is be kéne vezetni. A második helyezett az Óbudai Általános Iskola és
Gimnázium általános iskolai csapata lett. Azt hiszem nem szégyen e rangos iskolák mögött a
harmadik helyezést elérni.
Ezúton szeretnék gratulálni az erdôaljás csapatnak, név szerint: Feieraend Krisztiánnak,
Stollmayer Róbertnek, Szabados Gergelynek és
Takács Dávidnak. Mindannyian lelkesen készültek és a verseny az elsô három helyezett között
elég szoros volt, jócskán elhúztak a többi helyezett elôtt.
Köszönöm lelkes munkájukat, s mivel ôk
nyolcadikosok, remélem méltó folytatókra fogok
találni az ötödikesek között jövôre.
Gratulálunk az egész csapatnak!
Klugné Vincze Ildikó
szervezô és felkészítô tanár

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!
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,,Egynek minden nehéz,
sokaknak
semmi sem lehetetlen”

Bridzs klub hírei

Teremhasználat a Népházban

avagy hogyan készül a Dödölle

Egyesületünk gyakran adja használatba a Népház termeit. Vannak,
akik egyszeri alkalommal veszik
igénybe, vannak, akik hetente
rendszeresen.
A 80 m2-es Nagyterem a rendezvény jellegétôl, illetve berendezésétôl
függôen 80-150 fô befogadására alkalmas. A felújított nagyterem igényes programoknak számára is
megfelel.
A 36 m2-es Kisterem, a belsô falán
a táncosok számára végig tükörrel,
táncoktatásra, tornaórák megtartására, és más kisebb összejövetelek
megrendezésére igen alkalmas. Ezt
a termet mi gyakran „tükörterem”nek is nevezzük.
A közel 40 m2-es másik kisterem,
az un. „felsô kisterem”, amely
elôadások, tárgyalások, kiállítások

Ennek a hónapnak nagy eseménye a Nagykanizsai Verseny és az ezzel
együtt járó immár számunkra is hagyományossá váló Dödölle Fesztivál. Ez
egy nagyon kellemes és barátságos légkörben megrendezett bridzs verseny.
Nagykanizsai barátaink 5 csapatot hívtak meg. Kupával jutalmazták a díjazottakat, de a fôdíj a pálinka volt. Általában délelôtt és délután versenyeztünk, az estéket és a köztes idôt a Fesztiválon töltöttük. Kóstoló jegyekkel
minden ételt ki lehetett próbálni, egyik ﬁnomabb volt, mint a másik. A híres
dödöllének újabb variációit kóstolhattuk meg.
Aki még nem tudná a dödölle fôtt krumpli és liszt alapanyagokból készül,
ahány ház, annyiféle változatban. Önálló ételnek és köretnek egyaránt ﬁnom. Általában kerül bele olvasztott szalonnazsír. A szalonnazsíron megpirítanak hagymát, és abba szaggatják kanállal a keményre kikevert tésztát
(tört krumpli és liszt, só, esetleg más ízesítôk). Platnin, vagy lábosban pirítják. Tálaláskor tejföllel leöntik, tehetnek rá sült szalonnát, vagy sonkát is.
Az eredményeinkre is büszkék lehetünk. Egyik csapatunk (Lovász Ágnes
és László, Raksányi György, Ráki Zsolt második; Décsei Kriszta, Kiss Kati,
Fehér Krisztina és Kovács Erzsébet pedig a harmadik helyet szerezte meg.
Jómagam és Pázmándi Antal pedig Tatabánya kölcsönpárosaként a negyedik helyen végeztünk. Annyira jól éreztük magunkat, hogy értékelve házigazdáink szívélyességét, hogy ott helyben meghívtuk a jelenlévôket a mi
kis klubunkba. Ezt egy októberi hétvégére idôzítjük.
Ettôl a számtól kezdve megpróbáljuk a híreinket színesebbé tenni és
ezzel egyben a bridzs játékot népszerûsíteni. Ezért a mai lapban közöljük
Minarik Attila egyik bridzses feladványát, amelyhez a megoldásokat a
következô e mail címre lehet beküldeni: raks@t-email.hu.
A jó megoldást a következô számban közöljük. Aki elsôként küldte be a
helyes megfejtést és hajlandó szerdai napon a klubunkba befáradni, annak
egy üveg pezsgô a jutalma, amelyet a klubvezetôtôl, Raksányi Györgytôl
vehet át. Jó próbálkozást!
A lapok:
Észak pikk
DBX
Dél pikk
–
kör
K 10 X X
kör
ADXXXXX
káró
K 10 X
káró
A9X
treff
KBX
treff
AXX
A licitet Nyugat 1 pikkel indította, Észak kontrázott (információs
kontra, indulóerôt ígér, valószínûleg négyes körrel). Kelet 3 pikkre ugrott
(gyenge, védekezô licit) és Dél egyszerûen 6 kört licitált.
Hogyan kell játszani a felvételt?
1. Pikk király indulás után, ami ígéri az Ászt
2. Bármely más indulás után
Szeptemberi pezsgôparti eredményei: 1. Raksányi György és Ráki
Zsolt; 2. Csejdy Bíborka és Gábor; 3. Mátyás Károly és Minarik Attila.
Gratulálunk a gyôzteseknek!
Lovász Marietta
Életének 60. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Révész György, egyesületünk
tagja, kedves barátunk. Szép élete volt, családjában a szeretet uralkodott. Együtt érzünk
feleségével, Révész Rozival és ﬁaival.
Révész Gyuri, rendezvényeink rendszeres
látogatója, táncpartnerünk, klubtársunk, hiányozni fog közülünk. Már nem hallhatjuk
tréfáit, érdekes történeteit, nem gazdagítja
többet társaságunkat. Elment, de mégis úgy
érezzük, köztünk van most is.
az Elnökség

megtartására kiválóan alkalmas. A
termet gyakran névnaposok, születésnaposok veszik igénybe családi
találkozójukhoz.
Használható a kert is, amelynek
kellemesen kapcsolódhat a belsô
termekéhez, de szabadtéri foglalkozásokra önállóan is berendezhetô.
A termek használata esetén
szerzôdést kötünk és rezsihozzájárulást kérünk. Az összeg valóban
hozzájárulás az épület fenntartásához, közüzemi díjak kiﬁzetéséhez,
könnyítve ezzel az Egyesület anyagi
gondjait. Ezt tagjaink is ﬁzetik, ha a
termeket saját célra használják.
Az idôbeosztás és a hozzájárulás
mértéke után érdeklôdni lehet
Mikes Krisztánál a 20-886 4045 telefonszámon.
Elnökség

Állandó programok a Táborhegyi Népházban
1037 Budapest, Toronya u. 33.
Társastánc felnôtt kezdô
hétfô
Társastánc felnôtt középhaladó
hétfô
Társastánc felnôtt haladó
hétfô
Jóga mindenkinek
hétfô
Zenebölcsi
második kedd
Nôi torna
kedd, csütörtök
Férﬁ torna
kedd, csütörtök
Pilates torna
szerda, péntek
Társastánc iﬁ kezdô
szerda
Társastánc iﬁ haladó
szerda
Bridzs klub
szerda

19.00-20.00 h
20.00-21.30 h
20.00-21.30 h
17.00-18.30 h
10.00-11.00 h
18.00-19.00 h
19.30-20.30 h
8.00- 9.30 h
15.30-16.30 h
16.30-18.00 h
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: szerdán 17.00-20.00 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.
APRÓHIRDETÉSEK
• Szakvizsgázott fejlesztôpedagógus vállalja: óvodások iskolára való felkészítését, iskolaérettségi vizsgálatát, komplex
fejlesztését, valamint iskolások korrepetálását, dyslexia prevencióját és
reedukációját,
mozgásfejlesztést.
Veresné Szôke Andrea 30-400 3494
• Kerti kisgéppel kertrendezést, építést,
termôföldszállítást,
elterítést,
gyökértelenítést vállal hegyi vállalkozó.
Tel.: 20-338 1966
• Fodrász hajvágást vállal! Férﬁ-nôi, a
klasszikustól a divathajig. Szükség esetén házhoz megyek. Viniczai Sára, tel.:
30-457 1021

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:
Mikes Kriszta, Szász Kálmán.
Hirdetésfelvétel: Óhegy Egyesület.
Telefon: 430-1326
Elôkészítés: Petit Typo Bt.
Nyomás: MédiaPress 1990 Kft.
Megjelenik: 3000 példányban

11

2010. október

Óhegy-hírek

Kiálylaki úton kínálunk egy felújított, elso emeleti, 3 szobás, belso
2 szintes, 98 m 2-es, panorámás
lakást, kis kerttel, gk. beállókkal.
Ár: 38,5 Millió Ft .
• 65 M Ft-ig széles, panorámás, összközmuves építési telket.
• 55 M Ft-ig újszeru, 4 szobás, garázsos, kertkapcsolatos
társasházi lakást.

XV. évfolyam, 8. szám

Óbudán, Hármashatár-hegy oldalában, kiváncsi szemek elol elrejtve,
csendes zöld környezetben, jó állapotú, nappali + 4 hálószobás ikerház
fele ELADÓ! Ár: 56,8 Millió Ft
• Egyedi futésu nappali + 2 hálószobás, panorámás lakást a
KÖRNYÉKEN. (Toboz u., Folyondár u., Kolostor u., Kiscelli köz)
• Panorámás, jó állapotú családi házat, 1000 m²-es telken, nappali
+ min. 4 hálószobás, a KÖRNYÉKEN (Mátyáshegy, Remetehegy)

1. Testvérhegy:
ABC és Presszó,
Domoszló útja 36.
2. Erdőalja ABC
Erdőalja út 79.
3. AGIP benzinkútnál
Gémeskút u. 12.
4. NON STOP ABC
Oázis Kifőzde és Pizzéria
Bécsi út 377.
5. Bécsi úti éjjel-nappali
közért-zöldséges
Üröm határánál
6. Viktória Teniszklub
Testvérhegy
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