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Vasárnapi mozi
a Táborhegyi Népházban.
február 6-án, 17.00 órakor
Jim Jarmus: Halott ember /1995/
február 20-án, 17.00 órakor
Mark Herman: Fújhatjuk./1996/

Kísérleti ﬁlmklub
február 13-án, 17.00 órakor
Idôbûnök - Nicho Vigolando /2007/
február 27-én, 17.00 órakor
A nap vége - Ingmar Bergman /1957/
(lásd még a 3. oldalon)

Rum, likôr, pezsgô,

Fergetes farsang
a Táborhegyi Népházban március 5-én, 19 órától
Zene, tánc, büfé, tombola, jelmezverseny
(felnôtteknek és gyerekeknek)
Mûsor:
(az egyesület tánccsoportjainak fellépésével)
akrobatikus rock&roll, ír tánc, tiroli tánc, salsa, cha-cha-cha, hastánc
A talpalávalót d.j. Sugár Gyuri szolgáltatja
Belépôjegy:
felnôtteknek: 1500 Ft, gyerekeknek (18 éves korig): 500 Ft
A jelmezverseny nyerteseire értékes jutalmak várnak!
Mindenkit sok szeretettel vár az Egyesület Vezetôsége

Sárospataki Györgyi

Könyvbemutató!

avagy magyar alkoholfogyasztási szokások

fotográfus kiállítása nyílik a Táborhegyi Népházban,

Tóth Róbert
történész-muzeológus elôadása

„Kép-Arc”

február 11-én, péntek este, 19 órakor
a Táborhegyi Népházban

címmel, ismert mûvészek portréiból
február 11-én, 18 órakor.

Óbudai
téglagyárak

(lásd még a 3. oldalon)

A kiállítást megnyitja

Körmönfonó
Február 26-án 12 órakor

címû könyvét bemutatja

Kádár József

rendezô.

február 24-én,
csütörtökön, 18.00 órakor,
a Táborhegyi Népházban.

(részletek a 3. oldalon)

(lásd még 5. oldalon)

Babiczky Lászó

(lásd még 3. oldalon)

Suliváró foglalkozás
óvodásoknak
február 10-én,
csütörtökön, 16-17 óra között.

Szülôi Fórum
február 18-án, 17 órakor
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
(1037 Bp., Erdôalja út 5.)

PROGRAMOK:
Vasárnapi mozi
febr. 6. vas. 17 h
Fotókiállítás megnyitó
febr. 11. p. 18 h
Elôadás: rum, likôr, pezsgô febr. 11. p. 19 h
Kísérleti ﬁlmklub
febr. 13. vas. 17 h
Vasárnapi mozi
febr. 20. vas. 17 h
Krakkói út megbeszélése febr. 21. h. 18 h
Könyvbemutató
febr. 24. cs. 18 h
Márkus Színház
febr. 26. szo. 11 h
Körmönfonó
febr. 26. szo. 12 h
Kísérleti ﬁlmklub
febr. 27. vas. 17 h
Táborhegyi Farsang
márc. 5. szo. 19 h

Amikor beﬁzetett adójának 1%-a fölött rendelkezik, kérjük, jelölje meg:
Kedvezményezett neve:

Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete
Adószáma:

18088476-1-41
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Pataki Ferenc...
...fejszámoló-mûvész,
2011.
február 20-án kilencvenéves.
Szerencsés véletlen folytán találkozhattunk Feri bácsival. Nekünk
jutott a lehetôség, hogy olvasóink
nevében köszöntsük.
A mai ﬁatalok csak néznek, ha
rákérdezünk a névre. A mai ötvenhatvanasoknak azonban nem kell
magyarázni. Egy emberöltôvel
ezelôtt gyakran hallhattunk híres
hazánkﬁáról – nap, mint nap.
Felcsillant a szemünk a csodálattól, ha arról hallhattunk mire képes
az emberi agy.
A mai világunkban sokan a gépek, a computer bûvöletében
élünk. Alig használjuk ki az agy
képességeit. Indítunk egy bizonyos gombbal, a software pedig
ontja az infókat – ész nélkül.
Jól tudjuk minden kor, vele
minden ember „lépik” egyet. Ez
talán így is van jól. Mai rohanós
korunkban azonban hajlamosak
vagyunk
megfeledkezni
kincseinkrôl. Tudjanak, többet
tudjanak a mai ﬁatalok is azokról,
akik elôttük jártak. Legyenek
büszkék arra a szellemi tôkére,
amit
nálunk
magyaroknál,
bôséggel osztott a Jóisten.
Pataki Feri bácsi jeles személy,
kérdezgettük is érdekes életútjáról
lapunk érdeklôdô közönsége nevében. Így aztán Vele együtt lapozgathattunk vissza az idôben…
A huszadik század elsô nagy
vihara
után
született
Dombóváron.

Kereskedô emberek voltak a
kedves Szülei. ILKA Áruházukban
korán a számok bûvöletébe került
a kicsi ﬁú. Három-négyévesen már
számolt, sokan felﬁgyeltek képességeire. Hatévesen a Lakner bácsi
Színi-tanodájába került. Már ekkor
dobogón volt, hibátlanul játszott a
számokkal. Fôleg, ha beígérték az
óhajtott fagyi-adagját. Fiatalon ismerkedett a zenével a budapesti
Szekeres-féle
Zeneiskolában.
Kiváló tornászként is jeleskedett.
Ennek a második világháború
idején, nagyon ﬁatalon, hasznát is
vette. Amikor hadifogságba került,
jobban bírta a megpróbáltatásokat
edzett, fegyelemre szoktatott alkatával. Egész idô alatt fakitermelésnél dolgozott. Egyedül Ô tudta
megsaccolni a kitermelt fa menynyiségét. Ezzel bizonyos teljesítmény-elszámolásnál bajtársainak
elônyt tudott kovácsolni. Sokszor
az életben maradáshoz. Amikor
l947-ben, 39 kilóra lefogyva, hazatért a hadifogságból, kisebb
kitérôk után lehetôsége mutatkozott bemutatni különleges képességét. Elôbb varietékben, majd a
Fôvárosi Nagycirkuszban, jeles
artistákkal együtt lépett fel. Késôbb
külföldre is kapott szerzôdéseket,
szorgalmasan, könnyen tanult
nyelveket is. Európa számos
pontján, Göteborgtól a svájci TVfelvételekig mindenütt megfordult,
dicsôséget
szerezve
szép
Hazánknak. Közben idehaza
elôadásokat tartott Mûvelôdési

házakban, a Rádióban gyermekeknek is. Ha szüleinket kérdezzük, többen szívesen mesélnek
még ma is Feri bácsi rádióbeli
feladványairól. Sôt elôkerülhetnek
a szép válasz-levelezôlapok is,
amiben gratulál az akkori gyermekeknek, biztatva ôket a további
szorgos munkára, tanulásra.
A közelmúltban Feri bácsi teljesítményére felﬁgyelt a budapesti
Guiness Bizottság képviselôje.
Meghallgatásra
invitálták.
Háromjegyû
számot
háromjegyûvel három és fél másodperc alatt képes megszorozni.
Ez pedig egészen egyedülálló
bármilyen életkorban.
Kitüntetései: Érdemes Mûvész,
Köztársasági Érdemrend, legutóbb
pedig az Apáczai-Csere János díj,
Dombóvár díszpolgára. A dombóvári gimnáziumban, ahol érettségizett, a közeljövôben egy osztályt
kívánnak elnevezni Feri bácsiról.
Beszélhetünk olyan valakivel,

Mortimer English Club
a Táborhegyi Népházban
Februártól új nyelvtanulási
lehetôség nyílik az ÓbudaHegyvidékén élô 2-10 éves
gyermekek
számára.
A
Mortimer English Club több
országban sikeresen mûködik.
2008 óta Magyarországon is
várja az angolul tanulni vágyó
gyermekeket.
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Sok játékkal, mozgással,
énekkel, motiváló feladatokkal, tesszük a gyermekek számára élménnyé, szinte játékká
a nyelvtanulást. Ebben a korban a nyelvtudás megalapozása történik, a gyermekek
könnyen elsajátítják a helyes
kiejtést, a nyelv ritmusát, dal-

lamát. Ezek az ismeretek hozzásegíti ôket az iskolai nyelvtanulás sikerességéhez, az
idegen nyelv gátlások nélküli
használatához.
A heti egyszeri 4-8 fôs foglalkozásokat szép graﬁkájú
könyvek, CD-k egészítik ki.
English for Minis: 2-4 éveseknek
English for Children: 5-10
éveseknek
Ingyenes próbaóra az
érdeklôdôknek két alkalommal: február 16 szerda, 17 óra,
február 21 hétfô., 17 óra
Szeretettel várjuk a gyerekeket:
Földvári Éva
tel: 20/564-2805,
e-mail: obuda@mortimer.hu
honlap:
www.mortimer-english.hu

aki azt mondja Pataki Ferenc
egyszerûen zseniális. Más pedig
azt ﬁrtatja, csak kell legyen valami
titka. Igazándiból itt egy módszerrôl
beszélünk, a gyorsszámolás keretein belül. Játék a számokkal, társulva adottsággal, képességgel,
talentummal.
Nem a klasszikus értelemben
vett matematikáról van szó.
Feri bácsi tehetsége isteni ajándék. Olyan ez, mint amikor egy
fénycsóva száguld át a nyári égbolton. Nem megismételhetô,
egyszeri jelenség. Utódai más pályákon sikeresek. Tanítványai
nincsenek.
A beszélgetés tanulsága: az
emberi elme sokrétû és változatos.
Ahogy idôsödünk, az agyunk nem
öregszik, ha foglalkoztatjuk.
Figyeljünk rá, amire fény vetül, az
nem törpül el.
Nyugdíjas korunkban is legyünk
érdeklôdôek, nyitottak a világ
dolgaira. Lehetôleg legyen valami
hobbynk, ami az agyunkat frissen
tartja, még idôs korban is.
A tanuló-ifjúság pedig úgy készüljön fel az életre, hogyha
felnôttkorában bármilyen élethelyzetbe kerül, mindig meg tudjon felelni.
Feri bácsi sztorizós kedvében
volt, élénk, csillogó szemekkel,
baráti stílusban mesélt lapunk olvasóinak. Még sokáig idézgethetnénk Tôle.
Mindannyiunk nevében jó
egészséget kívánunk, szeretettel
köszöntjük a jeles évforduló alkalmával. Isten éltesse!
W. Grass

Kulin György Csillagászati
Szabadegyetem
Polaris Csillagvizsgáló, III. Laborc. u. 2/c.
Február elején újraindul elôadás-sorozatunk
a Polaris Csillagvizsgálóban. Kedd esténként 19
órakor várjuk kedves olvasóinkat az
elôadásainkon, melyekben régmúlt korok és
napjaink új csillagászati eredményeirôl hallhatnak hazánk legjobb ismeretterjesztôitôl, amatôr
és hivatásos csillagászaitól. Derült idô esetén az
elôadásokat távcsöves bemutató követi. A februári program:
Február 8. Egy leheletnyi ezüst - a tükrös
távcsô diadalútja (Bartha Lajos - Csatlós Géza)
Február 15. Az óriástükrök jövôje (Fûrész
Gábor)
Február 22. Galaxisfelmérések: az Univerzum
térképei (Kiss László)
Belépô felnôttek részére 500 Ft, diákok és
nyugdíjasok részére 350 Ft. Az elôadások, és a
Polaris látogatása az MCSE tagjai számára ingyenesek.
Mizser Attila fôtitkár
Magyar Csillagászati Egyesület
http://polaris.mcse.hu,70-548-9124
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Rum, likôr, pezsgô
avagy magyar
alkoholfogyasztási szokások
Február 11-én, péntek este 19 órakor
Török Róbert, a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum történész-muzeológusának elôadása betekintést nyújt a magyar alkoholgyártás és fogyasztás kultúrtörténetébe. Megtudhatjuk, hogy miért iszunk aperitifet, és ki alkotta a pezsgô szavunkat. Megismerkedhetünk a rumok és a likôrök fajtáinak történetével, a hazai
forgalmazók és gyártók ismertebb termékeivel.
Bepillantást nyújtunk a Leipziger-féle óbudai
szeszgyártás történetébe.
Az elôadásból kiderül, hogy a magyarok a sör
és bor mellett különösen kedvelték a likôröket és
igen népszerû volt hazánkban a pezsgô, amely
Törley révén hungarikummá vált. A ma is
népszerû, világhírû márkákról is szó esik az
elôadás keretén belül, amelyre szeretettel várjuk.
Az elôadást követôen íz-kóstoló a hungarikumokból.
Benyóné dr. Mojzsis Dóra

Körmönfonó
Fonó gyerekeknek
Február 26-án 12 órakor
Ha az ember meghallja ezt a szót: fonó, eszébe
jut valami falusias íz, együtt lenni, jókat beszélgetni – közben persze az ember keze jár, mégse legyen teljesen hiábavaló az eltöltött idô.
Valami ilyesmire hívjuk szeretettel a gyerekeket.
Az elsô foglalkozáson a körmöcskét lehet megismerni, avval remek fonatot lehet készíteni, abból
meg lehet csigát, ujjbábot, hajpántot formálni, ami
éppen a szívük vágya. A nagyobbacska forma
gyerekek pedig a kosárfonás alapjait tanulhatják
meg.
Szeretettel várjuk az érdeklôdôket a Márkus
Színház fellépése után, február 26-án 12 - 13 óráig!
Belépti díj az anyagköltség: 500 Ft.
Mikes Kriszta

Mátyás király
szárnyai
Február 26-án, szombaton, 11 órakor
Több mint ötszáz éve ükapánk ükapja idején,
egészen más világ volt Magyarországon. Ebbôl az
idôbôl maradt ránk híre és neve törökverô
Hunyadi Jánosnak és az ô ﬁacskájának, Matyikának.
Nevelték tudósságra, bajvívásra, …és egy napon, a Duna jegén két angyal királlyá koronázta.
Gyôzelemre vitte seregeit a törökök, a németek
ellen.
No, róla fog szólni a játék, bölcs Mátyás királyról, kinek asztalánál a legkedvesebb vendég az
Igazság volt.
Szeretettel várjuk a gyermekeket és szüleiket a
pécsi Márkus Színház elôadására, a Táborhegyi
Népházban. Belépô: gyermeknek: 800 Ft,
felnôtteknek: 1000 Ft.
Mikes Kriszta
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Kísérleti ﬁlmklub
Ha vasárnap, akkor ﬁlmklub
Jó hír a ﬁlm kedvelôinek,
hogy a rendszeresen mûködô
Vasárnapi Mozi mellett elindítottuk a Kísérleti ﬁlmklubot,
ami nem mást jelent, minthogy
ezentúl nem csak két hetente,
hanem minden hét utolsó
napjának délutánját a mozivászon elôtt töltheti a kedves
mozilátogató hegylakó.
A Kísérleti ﬁlmklub a már
mûködô Vasárnapi mozi változataként jött létre, azzal a
céllal, hogy elôdjéhez hasonlóan minôségi szórakoztatást
nyújtson, és a jó ízlés fenntartása mellett, bizonyos határok
eltörlésével szélesebb repertoárból építkezzen, mint ôse.
A szintén kéthetente megrendezésre kerülô vetítéseken vasárnap délután 5 órai kezdettel - igyekszünk kevésbé
ismert alkotásokat programra

tûzni, de helyet kapnak majd
klasszikusok is és a ﬁlmklub
nevéhez hûen, bemutatunk
egy-két formabontó, meglepô
darabot is.
Február 13-án a 2009-es
Titanic ﬁlmfesztivál egyik üde
színfoltja kerül vetítésre,
Idôbûnök címmel. Nicho
Vigolando spanyol rendezô
elsô egészestés ﬁlmje, a
thriller mûfajába sorolható
gyöngyszem: mindössze négy
szereplôje és három helyszíne
van, minimális pénzbôl készült, mégis díjak sokaságát
zsebelte be különbözô fesztiválokon, és - ahogy sikerültebb európai alkotásoknál
jellemzô - a ﬁlm jogainak
megvásárlása után, amerikai
remake is készül belôle.
Február 27-én a ﬁlmtörténet klasszikusai elôtt tiszte-

legve Ingmar Bergman, A nap
vége címû remekmûve lesz
programon. Bergman talán
legszebb ﬁlmje ez, amiben az
egyedüllétrôl, a szeretet hiányáról, és az elmúlás miatt
érzett szorongásról készít tanulmányt.
A történetben az idôs, magának való, konok és rendmániás Isak Borg orvosprofesszor, menyével együtt autón indul Lundba, a dél-svédországi egyetemi városba,
doktorrá avatásának ötvenéves jubileumára. Útja során
álom- és emlékképekben
szembesül ifjúkorával.
A Kísérleti ﬁlmklubról és
további programjáról itt az
újságban, illetve a facebookon
értesülhet. A Vasárnapi mozi
továbbra is zavartalanul
mûködik, programja megtalálható az egyesület honlapján. Szeretettel várunk minden
érdeklôdôt!
Varga Szabolcs

„Kép-Arc”
Sárospataki Györgyi fotókiállítása. Megnyitó: február 11-én 18.00
Az Óbuda Múzeum fotósa korábban a
Magyar Televíziónál fényképész szakemberként dolgozott. 1985-tôl fotóriporterként
elôször kisebb mûsorokban fényképezett, majd
vetélkedôkben, és sorozatokban. Ezt követôen
TV-játékokban, TV-ﬁlmekben és mozi ﬁlmekben kapott standfotós feladatokat. Ilyenkor
nemcsak jeleneteket, helyzeteket fotózott, hanem színészportrékat is készített. E felvételekbôl

válogattak az akkor igen sokszínû képes lapokhoz, újságok többségéhez /pl.: Film Színház
Muzsika, Képes Újság, Filmmûvészet, Rádió
Újság, Muzsika/. A ﬁlmezések során a legnagyobb rendezôkkel és operatôrökkel is kölcsönös megelégedéssel és nagy egyetértésben
dolgozott együtt. A kiállítást TV-s kollegája,
Babiczky László nyitja meg.
(Szerkesztôk)

A nap fôszereplôje: X. Dezsô
Készültünk ugyan a jubileumi vágásra, de
ennyi érdeklôdôre bizony nem számítottunk.
Örömünkre alaposan megtelt a Ház.
Az elsô fogás a hagymás vér, sült bôrke.
Vannak, akik a bôrkéért rajonganak, vannak,
akik a világból kifutnának, ha meg kellene
kóstolniuk.
A második a Rafﬁ készítette orjaleves volt.
Mély csend ült a nagyteremben, mindenki a
tányérja fölé hajolt és élvezte a húsleves semmihez sem fogható ízét, illatát, színeit. Sok
hússal, csonttal, zöldséggel, gombával, fokhagymával és vöröshagymával, kelkáposztával
készült a mû, benne Rafﬁ proﬁzmusa és szeretete.
A harmadik fogás a pecsenye volt. Rafﬁ
páclét készített, amibe a szorgos segítôk beleforgatták a legszebb húsokat, és sütôbe rakták.
Fólia alatt gyorsan megpuhult a hús, aminek
az illata mindenki orrát megcsiklandozta.
A negyedik a toroskáposzta, Szécsi Tóni
jóvoltából. Tóni hihetetlen adagot készített
végig mosolyogva, jókedvûen adomázva a
hatalmas lábas mellett. A friss húsból készült,
abálével felengedett káposztának csodálatos

íze volt. Mindenkit arra késztetett, hogy odaballagjon Tónihoz, és köszönetet mondjon.
Tejföllel tálalta Kiss Kati, aki képes lenne egy
hadseregnek is ételt osztani.
A nap végén készült el a friss tepertô, amit
megkóstolhatott az, aki még bírt valamit is
enni.
Köszönet illeti Sugár Gyurit, aki egész nap
ragyogó mosollyal szolgálta ki a szomjazókat
a büfében. Gyuri gondoskodott a zenérôl is,
egészen addig, amíg meg nem érkezett a tangóharmonikás, kinek kíséretében elôször
Párizs hangulatába keveredtünk, majd a magyar nóták világába.
Köszönjük a sok háttérmunkásnak, akik
mosogattak, törölgettek, hurkát, kolbászt töltöttek és mindezt végig vidáman, jókedvûen
tették! Örültünk, és jó volt újra látni a ház régi
gondnokát, Tóth Évit, édesanyját és kisleányát!
Legtöbb köszönet Novath Ildit és Lacit illeti,
akik nélkül bizony nem lett volna ilyen ﬂottul
megszervezett programunk. Zárásként idézem
Ildikót: Jövôre együtt ugyanitt!
mk
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Polgármester úr nem késlekedett a válasszal.
Pálinkás András, a Városüzemeltetési Osztály
vezetôje, tételesen válaszolt kéréseinkre.
Levelében bíztatást kaptunk az Erdôalja út
megépítése, a Remetehegyi út átkötés megnyitása, és a Kolostor utcai körforgalom 2011 évi
szakmai elôkészítése ügyében.
Felcsuti László

Elôdeink is küzdöttek a hegyoldal vizeivel.
A múlt század eleji, ÓBUDA - ÚJLAK újság, az
1905. november 25-i, I. évfolyam 34. számában a Tábor -hegyi vizek okozta problémákról
ír. Bár a cikkbôl az árok neve nem derül ki,
de feltehetôen a mai Barátság Park területén
fekvô egykori Óbudai temetô feletti területekrôl,
talán az akkor már részben beépült Farkastorki
lejtô és Farkastorki út menti árokról van szó,
amelybe a Táborhegyi lépcsô melletti árok is
torkollott. (ﬂ)

Erdôalja út

„A Táborhegy

Hegyi utakról
Hegyvidékünk lakói nem csak kulturális
rendezvényeirôl ismeri Egyesületünket, hanem
arról is, hogy nyomon követi a hegy közterületeivel, mûemlékével kapcsolatos gondokat,
feladatokat is. Ezért számos észrevétel, kérés jut
el hozzánk szóban és írásban, amelyekben a
lakók a segítségünket, közbenjárásunkat kérik.
Az észrevételek leginkább a közterületek állapotáról, építkezések káros következményeirôl,
buszmegállók utasváróinak hiányáról, felszíni
vizek megjelenésérôl szólnak.
Az egyesület elnöksége megvitatta a beérkezett észrevételeket, amelyekbôl kiemelte a legforgalmasabb gyûjtôutak hiányosságait, és a
balesetveszélyesség szempontjából legsúlyosabb eseteket. Az egyesület még december
elején levélben kérte Bús Balázs polgármester
úr közbenjárását, hogy az Önkormányzat a
problémák megoldásait szerepeltesse kimunkálás alatt álló 2011. évi költségvetési tervében,
különös tekintettel arra, hogy megoldásukra
korábban már többszöri ígéretet kaptunk. Ezek
közül a legfontosabbak:
- Erdôalja út kiépítése az Általános Iskola
elôtt, legalább a Királylaki út és Zúzmara utca
között, járdával.
- Máramaros út kiszélesítése a 137-es autóbusz Máramaros úti végállomása és a
Remetehegyi út között járdával, vagy a kiépült,
és évek óta lakók által elzárt új Remetehegyi úti
átkötés megnyitása.
- Körforgalom kiépítése, a Kolostor utca
Remetehegyi út, Kiscelli köz és Folyondár utca
keresztezôdésében, de ez évben legalább a
terveinek elkészítése, engedélyeztetése.
- Erdôalja út felújítása a 137-es Erdôalja úti
végállomása és a Harsánylejtô között, járdával.
- Jablonka út felújítása a 237-es busz végállomása és a Gölöncsér utca között, járdával.
- Jablonka úti járda építése a Viharhegyi úttól
teljes hosszban, de legalább a Viharhegyi úti
csomópontban.
Ismerve az Önkormányzat anyagi nehézségeit, csak a legfontosabbakat emeltük ki, jóllehet
számos más olyan útszakasz is van, amely
rendeltetésszerû használatra alkalmatlan. Ilyen
például a Harsány lejtô felsô szakasza, az
Erdôalja köz, a Királylaki út Hedvig utcai csomópontja, az Erdôalja lépcsô, az Ilonka utca a
Jablonka parknál, a Farkastorki lejtô, a Toronya
utca alsó szakasza, a Perényi út, a Perényi lejtô
alsó szakasza – csak a legfontosabbakat említve.
Ezek megoldását is rendkívül fontosnak tartjuk.
Mindezekrôl a területi képviselôinket is tájékoztatjuk.

Pirchala István:

Elindulok messze
Elindulok, messze megyek
Várnak rám az üveghegyek.
Angyal lépdel a határban,
Virág nyílik lábnyomában.
Virág nyílik fehér hóból
Anna néz rám messzi tóból
Anna néz rám egy messzi tóból.
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Sáringer Kálmán képviselô úr elektronikus
levelében a következôkrôl tájékoztatta egyesületünket:
„Jelenleg a költségvetés elsô fordulós tárgyalásán vagyunk túl, tehát a keretszámok már meg
vannak de, mint tudják a részletek a következô
testületi ülésen, a második fordulós tárgyalás
alatt lesznek véglegesítve. Sajnos az
Önkormányzat pénzügyi helyzete elég szûkre
szabja a mozgásteret az útépítés területén is, de
az útkarbantartásra („kátyúzásra”) az elôzô
évinél nagyobb összeg áll rendelkezésre, és az
utóbbi idôben sok problémát okozó rétegvizek
és felszínivizek okozta károkkal kapcsolatban is
jelentôs pénzalap lett elkülönítve.
A testületi ülésen egy bíztató határozat is
született: Az Erdôalja út iskola elôtti szakaszának átépítése, amely már többször szerepelt
korábbi költségvetésekben, ez évben nagyon
közel került a megvalósuláshoz egy elôzô évi
pénzmaradvány felhasználásával.”
ﬂ

Remetehegyi út
Információink szerint a Remetehegyi út
golfpálya menti, hiányzó szakasza alatt a
közmûkiváltások
mind
elkészültek,
a
közmûszolgáltatók részére átadásuk megtörtént
az elektromos hálózat átvétele még folyamatban
van.
Az út építése azonnal megindul, mihelyt az
idôjárás engedi.
ﬂ

A közmunkatanács legutóbbi ülésén foglalkozott a harmadik kerületi Táborhegy dolgával
is. Ezzel a szerencsétlen csuszamló heggyel a
városházán egyáltalában nem törôdnek. A
hegy derekán átfutó árok, amelynek az lenne
a rendeltetése, hogy az esôvizet levezesse, már
két esztendô óta összeomlott, úgy hogy a víz
külön levezetô csatornákat vájt magának s
veszélyezteti a hegyoldalba épített magánházakat. Az ôszi esôzés egyáltalában lehetetlen állapotokat idézett elô a Táborhegyen, úgy hogy
az érdekeltség kártérítési pert akar akasztani a
fôváros nyakába. A Táborhegy dolga egy
esztendô óta csak annyit haladt, hogy a közmunkatanács is foglalkozott vele s a következô
jelentést adta ki róla: A harmadik kerületi
Táborhegyen észlelt csuszamlások megakadályozására alkalmas intézkedések céljából
szükségesnek bizonyult, hogy a rétegviszonyok és a talajvíz állása kikémleltessenek. Az
e végbôl a mérnöki hivatal által javaslatba
hozott fúrások keresztülviteléhez a tanács
hozzájárul. Addig is azonban a mérnöki hivatal
alagcsövezéssel véli a csuszamlás határát
képezô dûlôút fenntartását biztosítandónak.
Ezt az utóbbi mûveletet a tanács nem tartja
célravezetônek. De ha a fôváros mégis ragaszkodnék hozzá, a tanács a kérdéses alagcsövezést sem ellenzi, oly fenntartással, hogy a netán
bekövetkezô sikertelenség esetében az út
fenntartásáról más módon kell majd gondoskodni s illetôleg visszatérni a tanács ama korábbi véleményére, hogy e dûlôútnak a
vízlevezetéstôl való mentesítése végett külön
árok építtessék, betorkolással az óbudai
temetô mellett elvonuló árokba.”
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A Mókus utcából indultunk…
Ács Péterrel, az Óbudai Danubia Zenekar ügyvezetôjével Babiczky László beszélgetett

Kádár József:

Óbudai
téglagyárak
Könyvismertetô:
február 24-én, csütörtökön,
18.00 órakor
Kádár József iparmûvész,
belsôépítész újabb helytörténeti
könyve jelent meg az Új
Mandátum Kiadó gondozásában,
“Óbudai téglagyárak” címmel. A
könyv - bôséges kép és térképanyaggal, - részletesen ismerteti
az óbudai téglagyárak történetét
a római kortól napjainkig, és bemutatja az óbudai (kiscelli)
agyagtelepeken létesített téglagyárakat.
A szerzô, aki Hegyvidékünkön
él, a kutatása során gyûjtött téglákból és cserepekbôl jelentôs
gyûjteménnyel bír. Ennek alapján
folyamatosan készíti a magyarországi bélyeges téglák és cserepek
katalógusa címû kéziratos munkáját.
A könyvbemutató vendége Sey
Pongrác a Budai Tégla Zrt.
ügyvezetô igazgatója. A dedikációval egybekötött könyvbemutató
alkalmával vetítettképes elôadás
is lesz e témában. A könyv megvásárolható 4390 Ft-ért a helyszínen, vagy a szerzônél is, a 3876624 telefonszámon történô
elôzetes jelentkezést követôen.
(Szerkesztô)

Kerületünk szép hagyománya,
hogy az önkormányzat, fogadással egybekötött, újévi koncertjét az Óbudai Danubia Zenekar
adja. A Zenekart Héja Domonkos
alapította muzsikus barátaival
1993-ban, - még, mint a Bartók
Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola növendéke - Danubia
Szimfonikus Zenekar néven. A
tudatos és aprólékos szakmai
mûhelymunka eredményeképpen az együttes néhány év alatt
a hivatásos magyar zenekarok
sorába emelkedett, s a magyar
zenei élet elismert tényezôjévé
vált. 2007-ben együttmûködési
szerzôdést
kötöttek
Óbuda
Önkormányzatával, a Zenekar
neve Óbudai Danubia Zenekar
lett.
Milyen önkormányzati rendezvényen játszik még rendszeresen a Zenekar?
Két állandó rendezvényt emelnék ki, az egyik a már említett
újévi koncert, a másik az Óbudai
Nyár nyitóhangversenye. Ezeken
kívül számos más óbudai fellépésünk is van természetesen.
Tavaly decemberben például a
Gézengúz Alapítvány húsz éves
jubileumán adtunk jótékonysági
koncertet az Óbudai Társaskörben.
Rendszeresen játszunk Óbuda
születésnapján,
az
Óbudai
Búcsún is, de szerepeltünk már
külföldön testvérváros meghívására, évente általában öt-hat

koncertet adunk az Önkormányzat szervezésében.
Úgy tudom más is köt benneteket ehhez a kerülethez.
A Zenekar tagjainak jelentôs
része, sôt karmesterünk Héja
Domonkos és jómagam is óbudai
lakosok vagyunk. Sokan a Mókus
utcai zenei iskolába jártunk: Héja
Domonkost is innen ismerem.
A kötôdés a kerülethez így már
nyilvánvaló, de a Zenekar tevékenysége, és híre messze túl nôtt
a kerület határain. Mik az
elkövetkezô idôszak tervei?
Ebben az évadban a Nemzeti
Színházban indult hangversenysorozatunk, amelynek januári
hangversenyét Siló István a
Zenekar elsô karmestere vezényelte. Ezeken a koncerteken - a
megszokott
komolyzenei
koncertektôl némileg eltérôen igyekszünk a közönség számára
könnyebben „fogyasztható”, színes programot kínálni. Ennek a
koncepciónak része az is, hogy a
Nemzeti
Színház
színészei
mûködnek közre a koncerteken,
ami kellemes színfoltja lesz
ezeknek a produkcióknak.
Volt szerencsém meghallgatni
a Nemzeti Színház Bérlet elsô
koncertjét, mely nagyon szórakoztató, közönségbarát volt.
Nagy öröm számunka, hogy a
visszajelzések alapján azt látjuk,
sikerült megvalósítani a kitûzött
célunkat, és a színészekkel valamint meghívott vendégekkel kiegészült hetvenöt fôs zenekar

maradandó élményt tudott nyújtani a közönségnek. Ezen az elsô
koncerten egyébként a Nemzeti
Színház ﬁatal színészein kívül
Vukán György jazz triója lépett
föl a Zenekarral.
Mikor és hol láthatja a
Zenekart
a
közönség
a
közeljövôben?
Az Óbudai Társaskörben február 24-én Dolhai Attila, az
Operett Színház színésze lép föl
a Zenekarral. Ezen a koncerten
olyan ismert opera ária mellett,
mint pl. a Hazám, hazám, musical és operett slágerek is megszólalnak majd.
Március 5-én lesz a következô
Nemzeti Színház-beli koncertünk
Héja Domonkos dirigálásával,
amelyen a színház Ármány és
szerelem címû elôadásán elhangzó
zenemûvek
kerülnek
elôadásra
Molnár
Piroska
mûvésznô és Gergye Krisztián
táncosainak közremûködésével.
Március 30-án, a Budapesti
Tavaszi Fesztivál szervezésében,
a Liszt Év keretében a Szent
István Bazilikában adunk hangversenyt Liszt Ferenc mûveibôl.
Különös jelentôséget ad ennek a
koncertnek, hogy a Stuttgarti
Kamarakórus is közremûködik a
hangversenyen, amelyet Pécsett
és Stuttgartban is megismétlünk.
Köszönöm a beszélgetést, és
sok sikert kívánok nektek, mert
mi óbudaiak nagyon büszkék
vagyunk sikereitekre.

Pirchala István:

A moly
A moly dalolt a szekrényben este
Szerelmünket a kulcslyukon kileste
Ilyen szépet még sose látott
Pedig átrágott már száz kabátot
a moly
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Ismerjük fel
és óvjuk természeti kincseinket!
A tél végi, tavasz eleji idôszak
fontos csemegéje a mogyoró!
Közönséges mogyoró (Corylus
avellana L.) Mediterrán jellegû közép-európai cserje. Az Északi- és
Dunántúli-középhegységben igen
elterjedt. Kertekben sok helyen
ültetik.
Az
állatok
közremûködésével is terjed. Levele
kerekded, lágyan szôrös. Egy
cserjén nyílnak a hosszú, porzós
barkái és magányos termôs virágai (egylaki).
Januártól márciusig virágzik. Egyetlen porzós
barkában négymillió érett virágporszem
termelôdik. Február közepére már szinte füstölögnek a szél rázta bokrok. Így jut bôven virágpor a termésképzéshez. A legkorábbi allergén
pollentermelô növény! A nôi virágokból a meleg csalja ki a piros bibéket. A makk termését
harang alakú kupacslevelek növik körül. Ebben
egy igen tápláló mag fejlôdik. A cserjének
szinte minden részét felhasználja az ember!
Tôrôl jól sarjad. Ágtalan hosszú vesszôit
horgászbotnak, síbotnak használták. Apáink
gyermekkorában, nagy íróink elbeszéléseiben
a mogyoróvesszô rettegett fegyelmezô eszköz
volt.
A népi gyógyászatban a februártól áprilisig
gyûjtött barkáját légcsôhurut, levelét, kérgét
vérzések, sebek, hasmenés ellen használják. A
termése megéve vérszegénység elleni „csemege”.
A magja (a mogyoró) értékes és ﬁnom táplálék. 100g-ban 15,6 g fehérje, 8,7 g szénhidrát,
63,5 g zsír és 3,2 g nyersrost van.
Ásványi anyagok közül magas benne a

foszfor, kalcium, magnézium, kálium, említésre méltó a vas, mangán és cink tartalma is.
A vitaminok közül ki kell
emelni az E, B2, B1, a biotint és a
folsavat. A vas és folsav tartalma
igazolja vérszegénység elleni népi
felhasználását.
Az édesipar (mogyorós csokoládék), cukrászipar kedvenc és
fontos alapanyaga.
Most egy mogyorótorta receptet ismertetek.
A tésztához: 6 egész tojás, 2 tojássárgája, 25
dkg porcukor, 25 dkg darált mogyoró, csipetnyi
só. A krémhez: 20 dkg darált mogyoró, 15 dkg
Rama margarin, 15-20 dkg porcukor, 1 dl tej. A
pontosan kimért alapanyagokból kerek vagy
hosszúkás torta készíthetô.
A tojásfehérjébôl kemény habot verek, majd
a cukrot is óvatosan hozzáverem, egyenként
adom bele a tojássárgákat. Megsózom és beleforgatom a darált mogyorót. Papírral bélelt
tortaformába vagy tepsibe öntöm és mérsékelten meleg sütôben tûpróbáig sütöm. Ha
meghûlt, deszkára borítom. Közben a krémet
elkészítem: a margarint habosra keverem a
porcukorral, a tejjel és a darált mogyoróval. A
lapokra vágott (2 vagy 3) tortát megkenem,
majd a tetejére is teszek krémet. Díszítésül
mogyorókat nyomkodok a tetejére, majd darált
mogyoróval bôven megszórom.
Mivel nincs benne liszt és magas a zsírtartalma, jól eltartható, nem szárad ki.
Jó étvágyat kíván:
Stollmayer Ákosné
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Kerti dolgaink
Azt gondolom egyre nehezebb elmondani
egy hónapra elôre, hogy mit lehetne, mit
kellene tenni. Egy hete -12 C fok volt, ma + 6,
és az ablakom alatt virágzik a hóvirág. Január
21. Az elôrejelzés szerint pedig jön a - 6 fok és
a hó. Azért leírom, hogy mit tesz a kertészkedô
egy átlagos februárban.
- A gyümölcsfák alját feláshatjuk. Tudni kell,
hogy a felszívó gyökerek az úgynevezett
csurgási korona alatt vannak, vagyis a lombkorona külsô kerülete alatt. Szedjük le, illetve
össze a gyümölcsmúmiákat, ezek a különbözô
kórokozók és kártevôk telelési helyei.
- A hónap fagymentes napjaiban megkezdhetjük a metszéseket. A nagyobb sérülések,
vágások helyét kezeljük sebtapasszal. A téli
lemosó permetezéssel könnyíthetünk a vegetációs idôben szükséges növényvédelmi
munkánkon.
- A szôlôt is metszhetjük fagymentes napokon. A levágott vesszôn lévô rügyet hosszában
vágjuk ketté. Amennyiben fekete, károsodott.
Így képet kaphatunk, milyen rügyszámmal
hagyjunk meg csapokat.
- Szintén metszhetôk a lombhullató díszcserjék, és sövények. Kivéve a tavaszi virágzásúakat. Ezeket csak virágzás után.
- Ellenôrizzük a tárolt gumókat, nem
fonnyadnak-e, vagy rothadnak.
- Edényes nagy növényeinket, pl. a leándert,
öntözzük hetente. A szobanövényeinket
szobahômérsékletû vízzel öntözzük!
- A pázsitból most lehet a mohát kipucolni
vasgálicos öntözéssel.
- Madarainkat továbbra is etessük! Munkánk
jutalma nemcsak a látvány az etetôkön, hanem
a nyáron nyújtott növényvédelmi „segítség”
is.
Jó tavaszi készülôdést kíván:
Ort János kertész

Akikkel osztoznunk kell a mogyorón!
A mogyoró ormányos a Kárpátmedencében mindenütt elterjedt. A bogarak a
földbôl korán elôjönnek és a mogyoró bokron
kívül (pl. alma, körte) ﬁatal hajtásokat rágnak
(május – június). Párosodás után a nôstény átrágja a mogyoró zsenge héját és oda rakja a
petéit. Általában egy, ritkábban 2-3 petét rak
egy mogyoróba. Csak egy nemzedékük van
évente és a bogarakkal még szeptemberben is
találkozhatunk. A petékbôl lárva lesz és
fejlôdésükhöz megeszik a mogyoró „húsát”. A
lárvák kifejlôdésük során kirágják a mogyoró

héját (lyukas mogyoró!) és a földre vetik magukat. Itt földkamrát készítenek maguknak a
mogyoró szüretig (augusztus – szeptember) A
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lárvák áttelelés után májusban bebábozódnak
és 8-12 nap után kirajzanak a hó végén. Vannak
lárvák, amelyek tovább maradnak a talajban.
Fôleg a természetes ellenségeik (pl. szajkó,
csúszka) jöhetnek szóba kertünkben és az
erdôben. Ültetvényekben megfelelô védekezési módok vannak.
Mogyorós
pele.
Európában él. Fô tartózkodási helye a parkok,
kertek, erdôk mogyoróbokrai. Éjjel jár táplálék
után. A mogyorón kívül
makkot, diót, gyümölcsöt, fák rügyeit is elfogyasztja. Magányosan
él. Öklömnyi puha fészket készít magának a
lombkoronában. Beköltözhet mesterséges fészekodúba is, októberben vonul téli álomra.
Odújában készleteket halmoz fel télire. Igen
csinos, kedves védett állat!
Mókus. Európán kívül Ázsia fás területein is
megtalálható. Szinte mindent megeszik: diót,

makkot, gyümölcsöt, fenyômagot, madártojást
és ﬁókát, de kedvenc tápláléka a mogyoró. A
fészket vagy maguk készítik, vagy a szarkáét
foglalják el. Külön fészket készít a raktározott
táplálékának. Az ember közelsége nem zavarja.
Fürge, barátságos állat. Jól szelídíthetô. A magas
fákra szüksége van a meneküléshez, a nyugalmához. Megérzi az idôjárás rosszra fordulását
és ilyenkor nappal is összebújnak a fészekben.
Ne bántsuk kertünkben szôrös társainkat!
Stollmayer Ákosné
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Árkossy István noteszébôl

„A téma a lábunk elôtt hever”
Megszoktuk, olykor közhelyek és
ismert közmondások keringnek körülöttünk hétköznapjainkban, így
közülük való egy aggastyánnak titulálható szólás is, amely ilyenképpen
hangzik: A téma a lábunk elôtt hever. Ismerôsen hangzik e néhány
összekopott szó nem egy mai halandó számára, és jóllehet kisebb gondom is nagyobb annál, minthogy a
nyelvészet tudományába kontárkodjam, mégis igyekszem ezúttal
szó szerint venni e régi bölcsesség
örökérvényû tartalmát. Mert az út,
mindenkor a lábunk elôtt hever.
Néhány gondolat már rég óta
szeget ütött a fejembe, s mivel a tett
halála az okoskodás, ezért nyomban
nekiláttam kételyeim tisztázásának,
hisz tudom: ki mint vet, úgy arat. S
mivel szó elszáll, írás megmarad,
nyomban
levelet
írtam
Illetékesekhez, szûkebb pátriám, a

kies Testvérhegy védelmében,
amelyre kimerítô választ is kaptam.
Lényege: Mindenki addig nyújtózkodjon, ameddig a takarója ér. De
miután sok beszédnek sok az alja,
legjobb, ha a levél summáját máris
megosztom az olvasóval. Íme:
Kérdésem: A Testvérhegyi út aljában azon a szakaszon, ameddig a
Köztisztasági Vállalat monstrum
gépjármûvei telephelyükre bejárnak, rég kipréselték már lelkét is a
lesoványodott aszfaltnak, annyi a
folt, mint csillag az égen, így az
maholnap járhatatlan lesz. Meddig?
Válasz: Százforintos paripa is
botlik, az úttest állapota meg nem az
ôk hatáskörük. Egyébként, még
mindig jobb a folt, mint a lyuk, és
az életben rendszerint több a baj,
mint a vaj.
Kérdésem: Miért nem lehet megoldani, hogy a Testvérhegyi út is

Bridzs klub hírei
Új év, új partner! Néhány klubtagunk úgy gondolta, hogy új
partnert választ a sikeresebb
együttmûködés reményében.
Raksányi György klubvezetô ismertette a tavalyi év legjobb párosainak névsorát. Ismét Minarik
Attila és Mátyás Károly lett az elsô,
a második helyen Raksányi György
és Ráki Zsolt, míg a harmadik helyen Bánlaki Csaba és Harkai
Csaba végzett. Az elsô három helyezett serleget kapott emlékül a jó
teljesítményéért.
Az év elsô pezsgô partijának
eredményei: 1. Jakkel Ilona és
Minarik Attilla; 2. Cserhalmi Tibor

és Kriska László; 3. Décsey
Krisztina és Mátyás Károly
Gratulálunk a gyôzteseknek!
***
Talán érdekes lehet az olvasóink
számára néhány klubtagunk kapcsolata a briddzsel, hogyan szerettek bele ebbe a játékba, és mivel
foglalkoznak a civil életben.
Minarik Attila
Attila szerint a bridzs fôleg két
korosztály számára hasznos, a közép és felsôfokú intézmények tanulói számára illetve a nyugdíjasok
számára.
A ma még tanulók késôbb be-

Pedikűr, manikűr
Viniczai Ági 30/2755797
Esztétikai- és gyógykezelések, bőrkeményedés
eltávolítása, benőtt-, beteg köröm kezelése,
lakkozás, lábmasszírozás.

Fodrászat
Viniczai Sára 30/457-1021
Női és férfi, modern és klasszikus frizurák
vágása, melírozása, festése.
Szeretettel várjuk Királylaki úti szalonunkba!
Reális árak! Igény esetén házhoz is megyünk!

bekapcsolódjon a kisbusz közlekedésbe, a Jablonka út irányából a
Bécsi útig?
Válasz: Mindenki azt szeretné,
hogy adj uram isten, de most,
mindjárt! Amíg nincs két forgalmi
sávra lehetôség, addig a kérdésfeltevés már önmagában is halálra van
ítélve. Javaslat: Lassan járj, tovább
érsz.
Kérdésem: A Testvérhegyi út alsó
harmadában a bokrok erôsen behajlanak az út fölé, ennek fele se tréfa,
két jármûvel alig lehet elmenni
egymás mellett, hogy az ágak ne
okoznának karcolást. Ettôl félek.
Válasz: Igen, a baj párosával jár,
de az érzés természetes, mivel a
nagy félsznek a fele is sok.
Kérdésem: Tudom, ebbe már
másnak is beletört a bicskája, mivel
nincsen ember hiba nélkül, de
mégis újra megemlíteném: Annyian

dolgoznak a Harsánylejtô aljában, az
út mégis kiismerhetetlen, nyaktörô.
Válasz: Ott az út, ahol a kerékvágás. És azért dolgozik sok ember,
mert sok embernek sok esze van.
Tudjuk, még ha útról is legyen szó,
hogy a betegséget nem lehet titkolni,
ámde fontos az optimizmus, mert
annyit él az ember, amennyit
örömmel él.
Végül remélem, nem csupán falra
hányt borsó mindaz, amiért itt és
most síkra szálltam, s miután
graﬁkusmûvész vagyok, az a vád
sem érhet, hogy olyan ember lennék, aki még a fehéret is feketének
látja. De talán mégis jobb annak, aki
idônként a papírnak, és nem a falnak beszél. Persze, miközben ezen
elgondolkoztam, azért belém nyílalt
halvány sugallatával egy másik bölcsesség is: Nem szól szám, nem fáj
fejem…

kerülve az életbe
olyan feladatokkal
találkoznak, amelyekben folyamatosan újabb és újabb
információkat kell
feldolgozniuk.
Tulajdonképpen ez a
lényege a bridzsnek
is. A játék során
minden
kijátszott
kártyalappal újabb információkhoz jutunk, amelyeket villámgyorsan ki kell értékelni, majd újabb
döntéseket hozni, új tervet kovácsolni. Mai világunkban ezen
készségek elsajátítása szinte nélkülözhetetlen. Attila szerint nem
véletlen, hogy Hollandiában már
iskolai tantárgy a bridzs.
A nyugdíjas korosztály a másik
érintett fél, csak ôk éppen
ellenkezô módon. Ez a korosztály
- kikerülve az aktív életbôl - sokszor nem tud mit kezdeni magával.
Barátaik, ismerôseik száma csökken, ezzel együtt törvényszerûen
mérséklôdik a szellemi aktivitásuk
is. Esetükben a bridzs hiánypótlóként szerepel, a szellemi felfrissülés mellett társaságot, új kapcsolatokat hoz.
Attila magánéletérôl is szívesen
mesélt. Egyetemi évei alatt
versenyszerûen kosarazott, amit
a térdízületei rosszul bírtak.
Orvosa javaslatára másik sportot
kellett választania. A bridzs és a
sakk kínálkozott lehetôségként,
és ô a bridzs mellett döntött. Ez a
játék hozta számára a 70-es
években még ritkaságnak számító külföldi utazásokat, új kapcso-

latokat, barátokat. Aki
elérte a Mester címet,
annak évente 8 külföldi
utazásra is volt lehetôsége.
Aki még emlékszik arra,
hogy mennyire nehezen
(vagy egyáltalán nem)
juthattunk el „nyugat”-ra
az tudja, hogy ez milyen
nagy dolog volt.
Attila családjában mindenki bridzsel, így a játék nem
vonja el ôt a hozzátartozóitól, sôt a
közös hobby még közelebb is
hozza ôket egymáshoz. Büszke
feleségére, aki sokszoros magyar
válogatott, és 2000-ben az EB nôi
párosának 8. helyezettje volt. Ez a
magyar nôi bridzs mindmáig legjobb eredménye! Leánya és ﬁa
egyaránt ismert a bridzsesek világában.
Attila közgazdász, és jelenleg
egy üzemanyag tárolással foglalkozó
nagyvállalat
vezetôje.
Sohasem bánta, hogy szabadidejének nagy részét a bridzsnek áldozza. De nem elégszik meg a saját
sikereivel. Szeretné, ha klubtagjaink tudása is fejlôdne, gyarapodna.
Számos továbbképzô tanfolyamot
szervez, és a versenyekre is ösztönzésére járunk.
Legutóbb
az
Országos
Csapatbajnokság
dunántúli
döntôjén, Veszprémben csapatunk
(a Budai Motorosok Klubja) a hatodik helyet szerezte meg. A csapat
tagjai Bánlaki Csaba, Harkai Csaba,
Lovász Ágnes, Lovász László,
Lovász Marietta és Raksányi
György voltak.
Lovász Marietta
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Kerék Vendéglô a Bécsi úton
Az 1900-as évek elején nyílt
vendéglôt a Viador utca és
Bécsi út keresztezôdésénél
találjuk.
A terem nem nagy. Nyolc
négyszemélyes box és egy
tízszemélyes asztal szolgálja a
vendégeket. A boxok elég
szûkösek. A világítótestek kerékformájukkal jól illenek a
hely nevéhez. Kár, hogy a
szilveszteri girlandokat rajtuk
felejtették.
A vacsorát szeretem pohár
sörrel kezdeni. Stella Artois-t
csapolnak. Szép, elegáns sör,
saját
pohárban,
jó
hômérsékleten. Elôételként
fejessalátát kérek, roqefort
öntettel.
A saláta szép, ropogós, vetekszik a tavaszi szabadföldivel. A dresszing is jó. De hát
mit is lehetne elrontani egy
ilyen egyszerû salátán, ha az jó
alapanyagokból van?
Ezután következett a Bélszín
Kertész módra címû alkotás.
Én angolosan kértem, mert
úgy mutatkozik meg a pácolás
gondossága. A bélszínnek

nem azt a részét kaptam, amit
a legjobban szeretek (vagyis a
közepét), hanem a felsô vastagabb darabot. Ez szép, hatalmas, vastag volt és túl angolosra sikerült. A maghômérséklete
nem érte el az ideális 50 C°ot.
Kissé hûvös volt, de a jó
pácolás következtében omlós
és kedves. A vörösborban párolt, áfonyával gazdagított
gomba jóízû kíséretet adott
hozzá. A burgonyakrokett
felejthetô élmény. A gyári,
mélyhûtött termék hatását adta. Valószínûleg az is volt. A
két narancskarika dekorációról lemondtam volna. Jófajta
kékfrankost iszogattam közben.
Asztaltársam és kísérôm a
Kerék húslevesrôl és a Bélszín
Kerék módra nevû opusról
elismerôen nyilatkozott.
Ezután egy gesztenyepürét
és
egy
parfét
ettünk,
mindkettônk megelégedésére.
Mivel a jóllakottságom miatt
nem kóstolhattam meg a ház
pacalját – másnap délben el-

ballagtam pótolni mulasztásomat. Ha egy vendéglôben jó a
pacal, - ott mást is kipróbálhatunk.
Itt jó volt, bár a pincér ﬁgyelmeztetett, hogy kissé sósra
sikerült. De én hajthatlan voltam.
Nem bántam meg. A proﬁ
kocsmajáró mindig kenyérrel
kéri a pacalt, mert így többet
kap mintha fôttkrumplival
tennék tele a tányérját.
Ajánlom minden olvasómnak.
Összegzésül: A Kerék
Vendéglô egész hangulatára
rányomja bélyegét a nehéz
gazdasági helyzet, a vendégek
elmaradása. Nem jó az, ha
este hétkor 5-6 vendég van.
Pedig a vendéglô mindent
megtesz, amit tehet. A felszolgálás jó. Nincs felesleges sertepertélés az asztal körül,
erôszakos kínálgatás.
A
Torkos Esték akciójuk pedig
igen barátságos 30 %! engedményt kínál annak, aki ilyen
címen asztalt foglal.
Pirchala István

Óbuda iparosai

Rábel Jakab
Rábel Jakab Süttôn
látta meg a napvilágot
egy német családban.
Nagyon ﬁatalon került
fel Pestre, ahol Ruzicska
Ferenchez, a híres hentesmesterhez szegôdött
inasnak
1888-ban.
Tanoncéveit követôen
1897-ben feleségül vett
egy józsefvárosi hajadont. Ez a frigy rövidesen véget ért, felesége
meghalt gyermekük születésekor és magával
vitte közös gyermeküket is.
Késôbb Óbudán telepedett le, ahol megismerkedett a Kórház utcában lakó Jinda családdal, ahol a szülôk négy gyermeket neveltek:
Edét, Franciskát, Irmát és Józsefet. Rábel, kit
mindenki csak Kóbinak, késôbb Kóbi bácsinak
nevezett 1910-ben vette feleségül Jinda
Franciskát és ezzel új fejezet kezdôdött a házaspár életében. Miután letöltötte katonaéveit is
Óbudán a Flórián tér 17 szám alatt nyitott üzletet. Ezt az üzletet vezették ketten feleségével,
mígnem az I. világháború alatt be nem sorozták
katonának. Azalatt a két év alatt, míg Ô a
fronton harcolt felesége egyedül vezette kis
boltjukat. Volt, hogy az üzlet, a megélhetési
forrás fenntartása érdekében ez a szegény
gyenge asszony gyalog hozott a vállán egy fél
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A Flórián téri üzlet bejárata
sertést a Vágóhídról, hogy legyen mit eladnia
az éhes vevôknek. Késôbb, amikor a frontról
hazatérô férj már levehette a terhet felesége
válláról, már jobban ment a soruk, a disznót
sem vállon szállították feldolgozásra, hanem
szekéren és persze nemcsak egy fél disznót,
hanem jóval többet. Tellett az üzlet mellett egy
kis feldolgozó mûhelyre, ahol végül már 3 segéd dolgozta fel hurkának, kolbásznak a frissen

XVI. évfolyam, 1. szám
Lelkó Attila:

Ôszi vallomás
A perzselô nyár itt hagyva lángját
tartja távol a félénk ôsz bágyadt illatát.
Még frissen él szívekben a nyári szerelmek
édes emléke,
de már nyírfa lombján kicsi levél
tanakszik hulljon-e.
Tûnôdve hallgatom a messzeség szomorú
dallamát
és az élet kielégítetlen kéje fojtogat.
Élet? - elmúló ifjúság, tûnô remények,
hasztalan évek, gyengülô szeszélyek.
Boldogság? - veszetten kerestem, de nem
leltem.
Pedig volt békés ház, zsibongó
gyereksereg, drága feleség, kéjes szeretô
titkát felfedi tán a néma szemfedô.
Elmúlás, halál? - a bánat éget, tép, szorít,
bár e két szó élni tanít.
Elfogadni ami van, s szeretni a létet, benne
legfôképpen Téged.
Téged, kit a sors mellém adott megvívni
együtt e bús életharcot.
Velem vagy most is e merengô órán,
szemem szemedbe réved, öledbe egy
reszketôkezet teszek, s csendben arra kérlek
szeress akkor is, ha már nem leszek.
vágott állatokat. Pestrôl is sok vevôt vonzott az
üzlet, mert híre ment mindig friss jó árújának.
Különösen a tepertôje volt híres, melyet a kor
szokásának megfelelôen stanicliban árultak.
{Volt abban az idôben egy szólás-mondás is:
„Tepertô stanicliban 20 ﬁllérért”}
Amíg Kóbi bácsi a hentes árút mérte, felesége a pénztárban tüsténkedett.
A házaspár nagyon szépen élt. Vallásosak
voltak, sokat adakoztak jótékonysági célra. A
templomban réztábla volt a padon a nevükkel,
ott volt a fenntartott ülôhelyük, ami azért illette
meg ôket, mert ôk ﬁzették az akkori kerületben
a legtöbb egyházi adót. Tagja, majd késôbb
elnöke lett az Elsô Magyar Nemzeti asztaltársaságnak, amely az ugyancsak Óbudán mûködô
Szalézi Rend árvaházának kis lakóit ruházta fel
minden évben egy karácsonyi ünnepség keretében, de egyéb jótékonykodást is folytattak.
Az évenkénti Úrnapi körmeneten a négy
oltár közül az egyik az Ô Flórián téri kapualjukban volt, amelynek költségeit, a pompás
virágszônyegét, girlandjait, csokrait, stb. ôk
állták. A körmenet után az udvaron egy hosszú
asztalt terítettek meg, ahol a rokonokkal, jó
barátokkal áldomást ittak. Sokszor volt vendégük Óbuda híres plébánosa Sagmüller Ferenc
prépost úr is. Két gyermekük közül az egyik, a
Marika, a szintén óbudai Debreczeni László
felesége lett, aki szintén oszlopos tagja volt a
fent említett asztaltársaságnak.
Itt, a mi Testvérhegyünkön volt szôlôje és
gyümölcsöse a családnak, míg 1952-ben az
üzlet államosításával együtt ez is oda nem veszett.
Gálosfai Jenôné
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A középkori Óbuda
2. rész. Mivel a Szent Péter templom a tatárjárás után nagyon romos állapotba került, ezért
a 14. század közepén Nagy Lajos király és
édesanyja, Erzsébet királyné új prépostsági
templomot alapított a régi mellett, a mai
Szentlélek téren. A Szûz Máriáról elnevezett
templom építését az Óbudán mûködô mûhely
mesterei végezték, akik ebben az idôben a
klarissza kolostornál is dolgoztak.
A Mária templom elsô említését Erzsébet királyné 1348-as keltezésû oklevelében olvashatjuk, melyben búcsú- (bûnbocsánat-) engedélyt
kér VI. Kelemen pápától az általa építtetett
prépostsági templom számára, melyet 1349ben szenteltek fel. Az épület hatalmas méretû,
kb. 70 m hosszú csarnoktemplom lehetett,
melynek szépségérôl Petrus Ransanus püspök,
nápolyi követ elragadtatással írt. 1475-78 között
ugyanis Mátyás király udvarában járva Óbudára
is eljutott, és megcsodálta a kései klasszikus
gótika e remekét.
A templom díszítésébôl fennmaradtak töredékek - ezek alapján készült el pl. egy kapurekonstrukció. Jelen esetben szerencsésebbek
vagyunk, mint a Szent Péter templom esetében,
mivel az alapfalak egy részének maradványait
megtekinthetjük az Óbudai Múzeumban ill. a
volt Pincegalériában, továbbá az Új Sipos
vendéglô pincéjében (ahová sajnos mostanában nem lehet bejutni, sôt az épület falán még
tábla sem utal az ott található romokra!).
Buzás Gergely visegrádi régész kollégám a
feltárt maradványok és párhuzamok alapján
elkészítette a Szûz Mária templom virtuális re-

konstrukcióját, melyet a kedves látogatók az Óbudai Múzeum állandó
kiállításán megtekinthetnek.
Mielôtt középkori “sétánk” során
elhagynánk a Fô teret, ne felejtkezzünk meg az elsô fôvárosi egyetemrôl
sem, melyet az óbudai káptalan területén Luxemburgi Zsigmond alapított.
A 4 fakultásos univerzitás elsô alapítólevelét IX. Bonifác pápa adta ki
1395-ben. (A 4 fakultás: teológia, jog, orvostudomány és bölcsészet volt.) Az egyetem
mûködése 1403- és 1410 között szünetelt, majd
XXIII. János pápa írta alá az újjáalapítást
engedélyezô bullát. Sajnos rövid életû volt az
egyetem mûködése, 1419 után már nem találunk rá adatot. Feltételezett helyét emléktábla
jelzi az Óbudai Gimnázium bejárata mellett.
Folytatva középkori sétánkat, a Vöröskereszt
utcában kisebb romterületet láthatunk: az
egykori ferences templom és kolostor maradványait. A klarissza kolostor romjain és Ferenc
deák házán kívül (melyekrôl majd a
késôbbiekben esik szó) sajnos ma már csak
ezek a középkori Óbuda épületeinek a felszínen látható emlékei!
A ferences rend alapítója Assisi Szent Ferenc
volt, aki egy gazdag itáliai kereskedôcsalád ﬁaként otthagyva a vagyont és a jólétet, krisztusi
szegénységben élt rendtársaival. Az óbudai ferences kolostort a 13. sz.-ban alapították, s a
rend szabályai szerint a város szélén építették
fel - egy római kori kaszárnya falainak felhasználásával. Elsô említése 1298-ból származik

Feltárására (1973-74-ben) csak részlegesen kerülhetett sor, mivel a templomhoz É-on csatlakozó kolostor maradványait az újkori házak
építésekor teljesen elbontották.
A templomra vonatkozó legfontosabb forrásunk az Óbudát 1355-ben kettéosztó, a királyi
és káptalani városok határát kijelölô, Nagy
Lajos király által kiadott oklevél. A templom melynek kapuja a leírás szerint Fehéregyházára
tekintett - és a kolostor helyzetének leírása
egyben a középkori Óbuda ÉNY-i határát is
meghatározta.
1357-tôl az itt élô szerzetesek feladata lett a
klarissza kolostor apácáinak lelki gondozása is.
Mintegy ennek fejében Erzsébet királyné engedélyezte számukra a klarissza kolostor
temetôjében való temetkezést.
Okleveles adatok szerint az 1526-os török
támadás olyan mértékû károkat okozott a kolostorban, hogy az még 1533-ban sem volt
lakható. A török uralom kezdetétôl pedig végleg megszüntették.
Benyóné Dr. Mojzsis Dóra
régész, muzeológus
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Hamarosan a nagycsoportos óvodások szüleinek el kell dönteniük, hogy
melyik iskolába iratják gyermeküket. Szeretnénk segítséget nyújtani a
választáshoz, közzétesszük néhány diákunk véleményét az Erdôalja
úton levô iskolánkról. Íme néhány idézet tanulóink tollából:

Az én Iskolám
„Nagyon jó tanárok vannak, jó
játékok vannak, és a barátommal
szereztünk egy harmadik helyet a
futásban.”
Deli Nikoletta 2. o.
„Azért szeretek ide járni, mert
kedvesek a tanárok, jó programok
vannak. Szép az iskola és ﬁnomak
az ennivalók.”
Kádár Margit 2. o.
„Azért szeretek ide járni, mert
kedvesek a tanárok, jó programok
vannak. Szép az iskola és ﬁnomak
az ennivalók.”
Mészáros Bálint 2. o.
„Azért szeretek az Erdôaljára járni, mert jók a tanárok, ﬁnomak az
ételek, meg a Gizi néni a legjobb
igazgató a világon”
Farkas Merse 2. o.
„Nagyon szeretek ebbe az iskolába járni. Szép helyen van, nem zajos
és jó itt a levegô. A kilátás is szép,
elôttünk az egész város. Szerencsés
vagyok, mert én lakom a legközelebb és nem kell jármûvekre várnom. Az iskola nem túl nagy, otthonos, majdnem mindenki ismer
mindenkit. Télen nincs hideg, mert
jó a fûtés, tavasszal meg a fák
lombjai védenek a forróságtól. De
ami a legfontosabb: a tanárok szeretnek bennünket.”
Gonda Richárd 5.b
„A mi iskolánk egy családias iskola az erdô alatt. Itt jó tanárok tanítanak minket és az órákon a
hangulat is jó. Amikor kimegyünk
az udvarra, jó levegôn lehetünk,
amit a belvárosi gyerekek nem élvezhetnek. Sokszor veszünk részt
jó programokon, sportkör és rajzszakkör is van. A felsôsöknek van
pontverseny, ami azt jelenti, hogy
az év végéig össze kell gyûjteni 60

pontot, amelyik osztály összegyûjti,
elmehet kirándulni két napra.”
Ákoshegyi Csenge 5.b
„Az Erdôalja iskola csodálatos
fekvésû! Tiszta idôben jól látható a
kanyargó Duna. Óbuda, Angyalföld,
Újpest, az Árpád híd, a Börzsöny.
Az iskola szépen rendezett. Nagy
tornaterme van. Két udvara is van,
ahol nagyon jól lehet focizni.
Szeretek itt tanulni, jó tanárok tanítanak minket. Anyukám is itt koptatta a padokat nyolc évig.”
Farkas Bence 5.b
„Elég nehéz megmondani, mit
jelent számomra ez az iskola, még
összehasonlítási alapom sincs, hiszen mindig ide jártam! Mégis határozottan mondhatom, hogy szeretek ide tartozni. Talán a hely varázsa
az, ami elôször szembetûnik. Nem
túl nagy, barátságos iskola, szép
környezetben. Könnyen hozzászoktam, és mindez természetesnek
tûnik. Csak olyankor érezhetô a
különbség, amikor valamilyen verseny alkalmával egy másik iskolába
megyünk. Ott a hatalmas épületben
lévô tantermek, a nagy aula, ijesztô
és nyomasztó érzést kelt, semmiképp se kellemes.
Szeretek itt tanulni, mert mindenkinek van lehetôsége kibontakozni,
és mindenkit a saját képességeihez
mérten értékelnek. Megfelelôen
felkészítenek a továbbtanulásra,
részt vehetünk különféle sport- és
tanulmányi versenyeken. Amikor
az eredményhirdetéskor meghallom iskolánk nevét, büszkeség tölt
el. Emellett szabadidôs tevékenységek között is válogathatunk.
Lehetôségünk van sportolni,
képzômûvészeti foglalkozásokon
részt venni. A jó iskolai programok,
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mint például a minden évben
megrendezésre kerülô Suli- buli,
Luca napi vásár, farsang és még sok
minden más erôsíti az összetartozást a családok és az iskola között.
Mostanában elég sokszor hallom e
kérdést: Hova szeretnél menni? Hol
fogsz továbbtanulni? Mire én azt
válaszolom, amit érzek, hogy legszívesebben itt maradnék.”
Tóvölgyi Viktória, 7. o.
„Nekem erdôaljásnak lenni
olyan, mint egy családnak lenni,
mert nekem az, hogy erôaljás, az
nekem egy család.”
Bényei Emil Bence 7. o.
„Nekem 2004 ôszén jött el a
várva várt nap, amikor iskolásként
léptem át a küszöböt. Már nem
voltam kisóvodás, akinek egy cica
a jele. Helyette elsôs lettem, igazi
iskolás. Emlékszem azokra a megszeppent arcokra, akiket akkor
elôször láttam. Féltem és izgultam
egyaránt. De ez hamar elszállt,
amikor kedves osztályfônökünk
szólt hozzám. Kézen fogott és bekísért a termünkbe. Amikor beléptem,
azonnal tudtam, hogy itt a helyem.
Amikor második nap léptem be a
termünkbe és megint mosolygós
arc fogadott, én ízig-vérig igazi
erdôaljásnak éreztem magamat.
Már hét éve járok ebbe az iskolába,
de ez az érzés sohasem múlt el
belôlem.”
Haás Anna Eszter 7. o.
„Tisztán emlékszem arra, amikor
hét és fél évvel ezelôtt elôször tettem be a lábam az iskolába. Nagyon
féltem és izgultam, mi lesz itt velem,
biztos csöndben kell ülni, és nem
lehet majd semmit csinálni.
Édesanyám mellôl egy pillanatra
sem mertem tágítani, de amikor
bekukucskáltam elsô osztálytermem ajtaján és megláttam a falon a
rengeteg színes képet, a polcokon
a tengernyi mesekönyvet rájöttem
hogy itt csak jó dolgok történhetnek
velem.
Most, hogy nyolcadikos vagyok,
újból iskolát kell választanom, kicsit

félek, hogy lesznek–e az új iskolámban ilyen jó bulik, mint az elmúlt
évek Suli – bulijai. Nehéz lesz itt
hagyni ezt az iskolát, ahol felnôttem,
ahol megtanítottak minden olyanra,
amire szükségem lesz az életben.
Azonban tudom, hogy ide bármikor
visszajöhetek, ha valami bánt, ha
valami segítség kellene, itt mindig
szeretettel fognak fogadni, mert
erdôaljás vagyok és mindig is az
leszek.”
Marján Gyöngyi, 8. o.
„Nekem édesapám, nagymamám
is ebbe az iskolába járt, ezért én is
ide jöttem. Már kezdetben láttam az
iskola szépségét, a termek rendezettségét. Jó érzés, hogy amikor
tavasszal bejövök, az ablakban viruló muskátlikat látok.
A pedagógusok sok programot
és foglalkozást találnak ki, a rászoruló diákoknak pedig korrepetálást
tartanak. Ezeknek az igyekvéseknek megvan az eredményük, sok
versenyen érnek el a tanulók dobogós helyezéseket. A szaktanárok
nemcsak magas szinten oktatnak,
hanem ha valami baja van egy diáknak el is beszélgetnek velük,
ennélfogva a diákok és tanárok
közt általában egyetértés van.”
Kádár Ilona 8. o.
„Rengeteg gyönyörû emlékem
van az iskolámról. Az iskolába természetesen tanulni járnunk, ezért
az emberek úgy gondolnak rá, mint
egy munkahelyre. Én úgy gondolok
rá, mint a második otthonomra,
mivel a diákok is és a tanárok is
befogadtak és támogattak.
Az iskola minden évben megrendez egy Suli-bulinak nevezett rendezvényt, melyen az iskola diákjai
és exdiákjai jól érezhetik magukat a
közösségben. Nem lenne kötelezô
megrendezni ezt, de mégis megteszik, mert a tanárok törôdnek a diákokkal. Idén a nyolcadik évemet
töltöm e nagyszerû iskolában, és
még egyszer sem bántam meg,
hogy itt kötöttem ki.”
Kámán Szilveszter 8. o.

Tanulmányi eredmények statisztikája
Januárban kiosztottuk a félévi bizonyítványokat. Idén a diákok és a tanárok legnagyobb
örömére az eddigi évek legjobb átlaga született.
Az iskola átlaga 4,43 százalék. A legjobb osztályátlag 4,74, amellyel a 3. b osztály dicsekedhet, a leggyengébb átlag 4,06, amely még
mindig más iskolák osztályaival vetekszik.
Ha tantárgyak szerint vizsgáljuk a statisztikai
kimutatást, akkor a leggyengébb átlag ugyan
matematikából, magyar nyelvbôl és ﬁzikából
született, de mégis örömünkre szolgál, hogy ez
az eredmény is jobb, mint más iskolákban. A
diákok szintén átlagon felüli eredményeket
produkáltak a magyar irodalom, biológia, ké-
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mia tanulása terén, de talán legjobbak az informatika, technika és honismeret tárgyában
szerzett osztályzataik.
Van azonban egy meglepetés, a magatartás
osztályzati átlag, amely az alsósoknál 4,58, a
felsôsöknél 4,42. Minden szempontból örömteli. Mégis, ez minek köszönhetô? Tanároknak?
Diákoknak? Szülôknek? Talán annak, hogy a
diákok 70%-a itt lakik a hegyen. Egymást
megismerve új kapcsolatok, baráti körök jöttek
létre a diákok és családjaik között. Ha hazamennek, továbbra is együtt vannak. Játszanak,
szórakoznak, és nem az iskolában „élik ki”
magukat. Igazándiból nem tudjuk, de az biztos,

hogy egyes osztályok hangulata olyan, mintha
diákjai egy családba tartoznának, ahol megvannak a magukkal hozott szabályok, betartandó
elôírások, magatartásformák. Ezért nem véletlen, hogy ahol legjobb a magatartás átlag, ott
legmagasabb az osztályátlag is. Ilyen a 3/a, a
3/b, az 5/b és a 7. osztály. Persze a többire sincs
panasz.
Nagyon sok munka van persze az eredmény
mögött a diákok részérôl, de az ôket tanító
pedagógusok és nem utolsó sorban szüleik
részérôl is.
Gratulálunk hozzá, és köszönjük!
Marótiné Horváth Gizella igazgató

Óhegy-hírek

XVI. évfolyam, 1. szám

AZ EGYESÜLET
HÍREI

2011. február

,,Egynek minden nehéz,
sokaknak
semmi sem lehetetlen”

A Mikulás csoport jelenti
Idén bekövetkezett, amit oly
régóta várunk és annyira féltünk
tôle: fehér hó borított mindent
mikor a Mikulást vártuk fent a
Virágos-nyeregben.
Gyönyörû lesz majd odafent!
Igen ám, de hogyan juttatjuk fel
az ünnepséghez szükséges másfél
teherautónyi kelléket?
Eddigi szállítónk, Vitályos Tibor
lelkiismeretesen próbautat tett
csütörtök délután és sajnos tényleg
nem bírt megbirkózni a jégbordás
emelkedôvel a teherautó.
Ide komoly terepjáró kell!
Vay Péter bevállalta az utat, de
említette, hogy kellene még hólán-

cot szereznie addigra. Közben váratlan segítséget kaptunk a péntek
esti krampuszgyûlésen a Gazda
családtól. Enikôvel megszerveztünk egy szombati fuvart fel a
Boróka büféig, ahol éjjeli menedéket kaptak holmijaink a Takács
család jóvoltából. Fent volt már a
tüzelô, az üst, a kémény, a padok,
asztalok, mikulás fotel, poharak,
merôkanalak, szemetesek, stb.
Másnapra már csak a 350 ajándékcsomag, a tea, a forralt bor és a
hangosítás maradt.
Délben hiába próbált feljutni Peti
terepjárója, hólánc nélkül tényleg
nem sikerült. A láncokat, amiket a

A Mikulás felesége
Ez még decemberben történt.
2010 a legszebb téli környezetben fogadta a Mikulást a Virágosnyeregben. Mondhatni, hosszú
évek óta elôször. A ropogó, bokaszárig érô friss hó nem váratott
magára februárig. Most fogta magát és leesett. Az égbôl a földre. És
ott is maradt. A Nyeregben
egybegyûlt gyereksereg vidáman
bukfencezett
benne,
apró
hóemberkéket építve, hógolyózva.
Majd késôbb, a lobogó tábortûz
fényénél, Lakner Zoli biztatása
mellett, hangos kiáltozással hívta a
Mikulást, akinek várhatóan az erdô
felôl kellett felbukkannia. (Többen
arra látták a lova patkójának a
nyomait, és ezt bíztató jelnek tartották.) Persze valami váratlan
történhetett az erdô mélyén, talán
nagyobb puttony után kellett néznie, mert csak nagy sokára került
elô délceg paripáján az erdôszéli
fák közül, hûséges krampusza és
segítôje társaságában. A gyerekek
nagy ujjongással fogadták, azonnal
körülvették, és már mondogatni is
kezdték
a
mondókáikat.
Mindegyikük tudott egy-egy ismert, vagy kevésbé ismert téli
mondókát a Mikulás köszöntésére.
Hamarosan elôkerültek a nagy
puttonyból az ajándékcsomagok,
és a csillogó szemû lurkók ezeket
bontogatva nyargaltak mindenfelé.
A mindig éhes gyerekbendôk lassan megteltek a ﬁnomságokkal. A
Pizza Paradicsom jóvoltából felkí-

boltban adtak a kocsihoz, nem lehetett felszerelni a kerekekre.
Ismét Gazda Albert segített rajtunk, hogy mire a gyerekek megérkeznek a nyeregbe, már minden
a helyén álljon. (Takács Tomi,
Zsigó
Andris
és
Ádám
közremûködésével)
A Zsigó család nélkül nincs
Mikulás Virágos-nyeregben, bár a
Népházban jól debütált Mikes
Balázs Kriszta-krampusszal a népes aprógyerek sereg elôtt!
Megszokott már Varga Béla ﬁnom forralt bora, Kiss Kati forró
teája, az osztásnál Benyó Dóri didergése, Horvát Edit kedvessége.

Mezô András kiváló hangosítása,
Felcsuti Gábor és Várkonyi Dávid
hôsugárzó máglyája, Lakner Zoltán
daltanítása, Pirchala Zsuzsi lovacskái, Varga Dániel és Haáz Panni
lovászok, na és persze a tréfás
krampuszok serege: Wiedemann
Petra, Várkonyi Flóra, Tóth Edina,
Zsigó Anna, Holup Marcell, Kortya
Filip, Gazda Brigi és Ádám.
Az INTERSPAR és a PIZZA
PARADICSOM is kitett magáért,
vagyis tényleg szép és jó Mikulásunk
volt. Köszönjük segítôinknek, és
persze a résztvevô több mint 300
gyereknek, és majdennyi szüleinek!
Várkonyi Bea - Zsigó Eszter
a Mikulás Management

Autóbuszút Krakkóba
nált pizza és az egyesületi tea a
felnôttekre maradt. A teát akár
forralt borral is lehetett váltogatni,
szintén az egyesület, illetve Varga
Béla jóvoltából. Én is épp’ egy ízletes pizzaszeletet eszegettem a
parázsló tábortûz melegénél, mikor mellém toppant két kipirult
arcú kisﬁú. Egyikük, láthatóan
keresett valakit. Jobbra-balra forgatta a fejét, aztán megkérdezte a
másikat:
- Nem láttad véletlenül azt a
nénit, aki a csomagokat adja?
- Melyiket?
- Tudod, akinél a jegyet is lehetett kapni.
- Ja, tudom már. Ô a Mikulás
felesége, és ott láttam az elôbb, az
asztalnál.
Így tudtam meg, hogy a
Mikulásnak felesége is van.
Nahát, ti gondoltátok volna?
Szász Kálmán
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Tavaly, hazafelé Délvidékrôl, a társaság java úgy határozott, hogy idén
Krakkóba utazunk. Ez lesz a 7. egyesületi autóbusz kirándulásunk. Az 5
napra tervezett útvonal kanyarodhat erre-arra, de hogy pontosan hova,
és mit fogunk megnézni, azt megbeszéljük február 21-én hétfôn, 18
órakor a Táborhegyi Népházban. Akit az utazás érdekel, és szeretne
résztvenni a program kialakításában, esetleg jól ismeri a vidéket, kérjük,
jöjjön el ezen a napon.
A következô számunkban az eredményrôl részletesebb tájékoztatást
is adunk.
Vezetôség

Állandó programok a Táborhegyi Népházban
1037 Budapest, Toronya u. 33.
Jóga mindenkinek
hétfô
17.00-18.30 h
Társastánc felnôtt kezdô
hétfô
19.00-20.00 h
Társastánc felnôtt középhaladó
hétfô
20.00-21.30 h
Társastánc felnôtt haladó
hétfô
20.00-21.30 h
Társastánc iﬁ haladó
szerda
17.30-19.00 h
Zenebölcsi
második kedd
10.00-11.00 h
Gyermek torna
kedd, csütörtök
17.00-18.00 h
Nôi torna
kedd, csütörtök
18.00-19.00 h
Férﬁ torna
kedd, csütörtök
19.30-20.30 h
Pilates torna
szerda, péntek
8.00- 9.30 h
Bridzs klub
szerda
18.00-22.00 h
Egyesületi iroda nyitva tartása: 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.
Képviselôink fogadóórái:
Menczer Erzsébet a hónap elsô csütörtökén 16.00-18.00 h - Fidesz Iroda,
Kaszásdûlô utca 7. (t: 367-8791), Sáringer Kálmán a hónap elsô keddjén,
17.00-18.00 h - Táborhegyi Népházban, Szepessy Tamás a hónap harmadik szerdáján 16.00-18.00 h - Fidesz Iroda, Kaszásdûlô utca 7.
APRÓHIRDETÉS
• Angol tanítás, korrepetálás a hegyen, gyakorlott tanárnônél. Tel: 20-213 1738
• Kerti kisgéppel kertrendezést, építést,
termôföldszállítást, elterítést, gyökértelenítést
vállal hegyi vállalkozó. Tel.: 20-338-1966

• Óhegy-hírek korábbi számai kérhetôk Mikes
Krisztától (t: 20- 886 4045), és megtekinthetôk
a www. ohegy.hu weboldalon.
• Bútorklinika a hegyen! Mindenféle bútor javítása, felújítása, antik és stílbútorok szakszerû
restaurálása! Tel: 388 2464 vagy 20-378 8017
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Óhegy-hírek

2011. február

E-mail:
Web:

obudalux@oi.hu
www.obudalux.hu
www.remetehegyi.hu
www.taborhegyi.hu

XVI. évfolyam, 1. szám

Cím:
1037 Budapest, Erdóalja út 46.
Telefon: +36 30 696-696-9
+36 1 242-1096
Forster Judit

• Jablonka út mellékutcájában 1997-ben épült panorámás,
belső medencés, 5 szobás, SOLAR rendszerű családi ház, sok extrával.
Ár: 99 M Ft
• Táborhegyi úton 2002-ben épült, igényes, 5 szobás sorházi lakás, ahol
az alsó szint önálló irodaként használható.
Ár: 63 M Ft + garázs és tároló
• Közel a buszhoz, csendes helyen, 800 m2-es építési telek. Sürgős eladás!
Ár: 48 M Ft
• Vízmosás utcánál, elegáns részen, 1032 m2-es építési telek.
ITT EZ AZ EGYETLEN ÉPÍTÉSI TELEK! Ár: 60 M Ft
• Laborc utcában 1200 m2-es telek, felújítandó, vagy bontandó házzal.
Ár: 99 M Ft

Remetehegyi úti ingatlanirodám
tevékenysége változatlanul Óbuda
hegyvidéki ingatlanok
értékesítése és bérbeadása.

Iroda: Remetehegyi út 52.
Tel/fax: 1-388-5919
Telefon: 06 30 378-5113
Ajánlatom:
Remek tájolású, felújítandó nappali + 1 hálószobás
lakás ELADÓ a Kiscelli közben, ára 19 millió Ft.
Keresek:
Társasház építésére alkalmas
1300-1500 nm-es panorámás telket.
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• Újszerű, panorámás, 5 szobás családi házat 100 M Ft-ig,
• Buszmegállóhoz közeli, panorámás építési telkeket 60 M Ft-ig,
• 1 nappali + 3 szobás újszerű lakást, vagy házat, ahol az egy szinten
lévő alapterület min. 100 m2, 60 M Ft-ig,
• Ikerház építéshez társat, 1052 m2-es telek beépítésére, 35 M Ft-os
telekhányaddal,
• Beruházót, 3733 m2-es telek beépítésére. SÜRGŐS ! 125 M Ft-os
telekár!
• Beruházót, 2087 m2-es telek beépítésére, ahol a tulajdonos 2 lakást
beszámítana a 118 M Ft-os telekárba.

Kedves Hegylakók!
16 éve nemzetközi és belföldi közúti
áruszállítással foglalkozunk.

Fô proﬁlunk:
nemzetközi import-export
áruforgalom szervezése
és lebonyolítása
Gyûjtôkamionjaink egész Európa területén szállítják
ügyfeleink áruit. Budapestrôl heti és napi rendszerességgel
indítunk 2 furgont Bécsbe. Németországból illetve
Olaszországból 4 alkalommal indul kamion.
Vállalunk rész illetve komplett tételek szállítását is.
Megbízhatóságunknak és rugalmasságunknak
köszönhetôen széles ügyfélkörrel rendelkezünk.
Ezzel kapcsolatban szívesen állunk az Önök rendelkezésére.
Elérhetôségeink:
Telefon: 06-1/250-41-07, 06-30/962-24-93
E-mail: sildiko49@gmail.com
Web: www.bodnartrans.hu

