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Programok

Vasárnapi ebéd szept. 11. vas.  17 h 

Táborhegyi szüret szept. 17. szo.  10 h

Galíciai útibeszámoló szept. 19. h.  18 h

Pákozdi J. fotókiállítása szept. 23. p.  18 h

Vasárnapi mozi szept. 25. vas.  17 h

Pákozdi József
fotókiállítása nyílik

A KANYONOK FÖLDJÉN
címmel,

szeptember 23-án,

pénteken, 18 órakor,
a Táborhegyi Népházban.

A kiállítást megnyitja:

Gyimesi László
író

A megnyitó után indián ruhák 

és ékszerek

bemutatója és vására lesz!

(Részletek a 3. oldalon.)

Évadnyitó

vasárnapi ebéd
szeptember 11-én, 

13.30-kor
a Táborhegyi Népházban.

Menü:

burgundi marhapörkölt,

majd

„Raffi ka tejfölös pitéje”

Fôszakács: Raffi nger Éva,

Fôkukta: Brezovits Rita

(Részletek a 3. oldalon)

Vasárnapi Mozi
a Táborhegyi Népházban,

szeptember 25-én, 

17.00 órakor
Wayne Wang: Füst /1995/

(Részletek a 3. oldalon)
Szeretettel meghívunk minden volt és jövendô útitársunkat:

Galíciai utazásunk

élménybeszámolója
Szeptember 19-én, hétfôn, 18.00 órára, a Táborhegyi Népházban.

(Vetített képek mellett beszélgetés a látott tájakról, városokról, 

más élményekrôl, fi nomságok fogyasztása közben.)

Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete

Szeretettel meghívunk minden volt és jövendô útitársunkat

Az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesületének

hagyományôrzô, kulturális rendezvénye:

TÁBORHEGYI 
SZÜRET

szeptember 17-én, szombaton

(Találkozó 6.50 perckor.)

7.00 órakor

indulás a Népháztól autóbusszal, 

Etyeken szüret és látogató a borpincében.

12.30 órakor

Visszaérkezés, sajtolás, mustkóstoló.

Munka közben tájékoztató a bor készítésérôl, 

mûveletek a musttól a borig.

13.30 órakor

Ebéd pincepörkölt

Etelközi Péter: Borfajták ismertetése, kóstolóval.

14.30 órakor

Etelközi Péter:Amit a borról mindenkinek tudnia kellene.

A belépés ingyenes, az ebédjegyek a helyszínen válthatók 600 Ft-ért.

További információ kapható

Varga Bélától a 20-886 4045 vagy 430 136 telefonokon.

Mindenkit szeretettel vár 

az ÓHEGY Egyesület vezetôsége
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Szécsi Antal verse 

Latinovits Zoltán emlékére:

SZÍNÉSZKIRÁLY
Ó JAJ-KÖNNYEIM JAJAIMNAK GYÖNGYÖS-MAGZATJAI

CSONTJAIMBÓL KIRÍTT JAJ-VELÔK

VÉREM SZONETTJEIBEN ELÁRVULT JAJ-EMLÔK

NEM MENTHETTEK IDÔKET JAJ-IDÔKET ELMÚLTAKAT

ELHALTAKAT IGAZAKAT NYÁRIAKAT IDÔKET

VÉGTELEN IDÔKET IDÔTLEN IDÔKET

SEM SZÔKESÉGET

JAJ-VIRÁGGAL HÍMZETT SZÔTTES-REMÉNYSÉGET

TÜNDÉRHAJAT

LOBOGÓKAT

ARANYLÓKAT

Ó JAJ-KÖNNYEIM

MIÉRT JÖTTEM JAJ-VILÁGRA

JAJ-VILÁGRA MIÉRT SZÜLTÉL ANYÁM

CSÖND-PENÉSZEK

JAJ-HONOK HONTALANOK

SZÜRKESÉGEK

AJKAD CSÓKOD LEHELETED

LELKED

TESTED BÉNASÁGA

LÉTTELENSÉG LILA NÉMASÁGA

VÁKUM-ÉJEK

SORBAN ÁLLNAK

TÉPNEK HÚZNAK

JAJ-MAGÁNYBA

JAJ-HOMÁLYBA

Van nekünk, - tudunk róla – 
múzeumok éjszakája, színházak éj-
szakája, fürdôk, sôt strandok éjsza-
kája is. Most a héten értesülhettünk, 
a bedobott reklámújságokból, egy 
új-sütetû rendezvényrôl, fogóddza-
nak meg, bejött végre-végre, az éj-
szakai vásárlás lehetôsége is. Neve 
is van „neki”: nightshopping. Ez 
aztán valami, a kutyafáját neki! Ez 
igen. A marketingesek jól eltalálták, 
mi kell az érdeklôdôknek.

Aki már megjelent hasonló ren-
dezvényeken, jól tudja, a látnivalók-
ra mindig van igény. Ez még vala-
miféle szórakozás is lehetne. Pláne, 
ha valaki éjjel ráér. Mondjuk rossz 
alvó… Gondoljunk csak bele, 
hányszor csak hánykolódunk az 
ágyunkban, számolgatjuk a bariká-
kat, feleslegesen fecsérelve a drága 
idôt. Ellenben egyszer csak, itt van 
nekünk a HAPPENING, hurrá! 
Nahát! Sokszor zenére, zenével.

Igen ám, a dolog praktikumára 
igazándiból akkor derülhetne fény, 
ha kiterjesztenénk a szolgáltatást. Itt 
rég-óhajtott igényre bukkanhatunk, 
melyet sikerülhetne végre örömteli 
ünneppé varázsolnunk.

Az áhított célterület: ügyeink 
felhôtlen intézése volna. Mert 
ugyebár, az összes létezô hivatal, 
ahol készséggel gondoznák ügyein-
ket velünk egy és azonos idôben tart 
nyitva. Ám személyes jelenlétünkre 
teljesen reménytelen számítani, mi-
vel ha szerencsések vagyunk, és van 
munkahelyünk, épp ott tartózko-
dunk. Ámha, remélhetôen 
hosszúéletû, stabilnak remélt bázi-
sunkról már a második alkalommal 
kérjük el magunkat, mivel a telefon, 
a gáz, a bank, az Elmû, az Apeh éber 
ôrei élôben óhajtanak minket látni, 
bizony elôfordulhat a dörgedelem: 
önnel-veled, nem lehet, nem tudnak 
együttmûködni. Na már most, ettôl 
óvjon meg a Jóisten bennünket. Ha 
netán elmúltál 35 éves, ki vagy téve 
„matuzsálemi” korod végett, ha 
megválnak tôled, nem biztos, hogy 
tudsz másik, jó „dolgozót” találni. 
Ugyan ritkán hallani olyan helyeket, 
ahol azért akad szemernyi humani-
tás: ledolgozhatjuk az ügyintézéssel 
eltöltött idôt. De ez, többnyire csak 
eseti.

Vannak szerencsések, akiknek 
hajlott korú öreganyja, öregapja, 

netán jó nénikéje mutatkozik, aki 
elballag, hivatali idôben, illô megha-
talmazással felfegyverkezve, és kí-
sérletet tehet, az eredményes ügyin-
tézésre. Az idôsek még jól is járhat-
nak ezirányú tevékenységeik során, 
mert fontos, újszerû ismeretek birto-
kába juthatnak. Legutóbb például 
kiderült, nagyobb pénzösszeget, 
csak úgy vehetnek át nevünkben a 
Kiscelli utcában, ha közjegyzôvel is 
láttamoztatják a meghatalmazást. 
Illetve, ha azzal a postással igazoltat-
ják a hátrahagyott cetlit, akivel ugye 
nem sikerült találkozniuk.

Ha nincs idôs rokonunk, akit 
megkérhetnénk, akkor bajban va-
gyunk és jön a feketeleves. 

Mindezek megléte mellett, és 
számtalan áhítozó honfi társ egysége 
óhaja: jó lenne tehát bevezetni: „A 
hivatalok éjszakáját”. Alapvetôen 
nem kellene csodálkozni, az ötlet 
miatt!

Ha a többire van kereslet, erre a 
praktikus, a polgárt segítô, szüksé-
ges szolgáltatásra miért ne lenne? 
Elképzelhetônek tartanák többen is, 
Kerületünk Vezetôi, csak úgy pró-
baképpen, legalább egyetlen alka-
lommal, megpróbálkoznának ki-
próbálni a fenti ötletet.

Szomszédokkal beszélgetve, ezt 

mindannyian polgárbarát gesztus-
ként kezelnénk. Aztán az élet eldön-
tené, jogos-e az igény, mert a pol-
gárember vagy eljön, vagy se, éjjel 
ügyet intézni.

Amennyiben beválna az ötlet, 
biztos sokan hálásak lennének ne-
künk, akár országszerte is. 

Kedves Szomszédok, akár mi is 
lehetnénk az ötletgazdák. 
Rukkoljunk bátran elô az ötlettel. 
Bizony mondom, nemes cselekede-
tünkkel, régi gondot orvosolhat-
nánk. Ha pedig sikerrel járnánk, 
használja a lehetôséget mindenki 
kedve szerint.

Virradjon fel hát, a békés, 
gyümölcsözô ügyintézés hajnala.

Kiemelten említésre méltó az a 
momentum, amikor éjszakai megvi-
lágításban és hangulatban közelebb 
kerülhetnénk szûkebb pátriánk la-
kóival. Esetleg régi barátságok 
megerôsödnének, régi haragosok 
megbékélhetnének. A fi atalabbak a 
jövôt illetô pillantásokat válthatná-
nak Ezt kár lenne kihagyni.  Ha úgy 
tetszik, a sikeres éjszakai ügyintézés 
után még mindig vásárolni is szeret-
nénk, ünnepeljük a sikert, egy vi-
dám: Nightshopping-gal.

A csuda bánja!
W. Grass

Nightshopping

Szécsi Antal iparmûvész különös 
dologra szánta el magát. A szó, hogy 
különös, persze nem fedi azt az egye-
dülálló ötletet, ami szó szerint anyagi 
burkot öltött, pontosabban anyagi bu-
rokra íratott, alkotó fantáziája s kezei 
által. Szellem-sziporka-szikra a gondo-
lat által átlelkesített használati tárgya-
kon. 

Ritka, hogy egy képzômûvész a 
versfaragásban is otthonosan mozog, 
de azért elôfordul, csak Kondor Béla 
példáját említem. Van író. költô, aki 
tehetségesen rajzol, gondoljunk Victor 
Hugóra, Jókaira. Petôfi re, vagy akár 
Nagy Lászlóra. Ám az ô esetükben ezek 
a tevékenységek egymástól elkülönítve 
éltek egymás mellett, de hogy egy 
mûalkotásban ötvözôdjön a szemet-
gyönyörködtetés, a költészet, és a 
funkció, az világújdonság.

Szécsi Antal elismert, kiváló 
iparmûvész, aki 1968 óta verseket is ír, 
de az a bizonyos világrengetô ötlet, ami 
eddig még nem volt, egy éve született, 
magyarán szólva az, hogy porcelánból, 
mûvészien megmunkált használati esz-
közökre egy kötetnyi verset rádolgoz-

zon, melynek címe ÖT ÉVSZAK 
(PORCPOETIKA). Ez nem kevesebb, 
mint a mindennapok költészetté 
lényegítése. Az Öt évszak címû váloga-
tást – mely a szó igazi értelmében vett 
költeményekbôl áll össze, mert soraik 
közt számtalanszor megcsillan a tiszta 
költészet ékköve – ôszinte meg-
gyôzôdéssel érett, kiforrott 
mûalkotásnak mondhatom. A költôk 
számára rendeltetett fegyvertárat 
megfelelô helyen és idôben tudja puf-
fogtatni: (azaz a Költôi mesterségbeli 
tudás kiváló birtoklója).

E szuggesztív, erôteljes költeménye-
ket inkább a klasszikusabbnak mond-
ható ritmus- és rímszerkezet jellemzi, 
mégis modernek, korszerûek. Hogy be 
is soroljam valahová (persze minden 
ilyen skatulya erôltetett), én a XX. szá-
zadi líra látomásos Nagy Lászlói–Juhász 
Ferenci vonulatához hasonlítanám e 
szószobrokat. Mindezek felett és miatt 
Szécsi Antal alkotásait mind tartalmi, 
mind esztétikai szempontból teljes 
meggyôzôdéssel ajánlom a kedves ol-
vasónak.

Batári Gábor

Szécsi Antalt az Óhegy Egyesületben, leginkább fi nom fôzeteirôl, a halpaprikásairól, 
toros káposztáiról ismerik. Idén ô nyerte el az „Óhegy Legjobb Szakácsa – 2011” 
címet. De kevésbé ismerik mûvészi értékû porcelánjait, használati tárgyait, amelyek-
re saját verseit rótta. Szécsi Antal 2001-ben, a Püski kiadónál megjelent Öt Évszak 
címû verseskötetének ismertetésekor Batári Gábor az Írószövetség tagja így ír:

Öt évszak (porcpoétika)
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1995-ben – családom jóvoltából – valóra 
vált húsz éven át dédelgetett álmom: baran-
golni a vörös homokkô sziklák birodalmában, 
Arizona és Utah állam félsivatagos pusztáin. 
Röpke két hét alatt tizennégy védett parkot 
tudtunk felkeresni. Némelyeken csak átutaz-
tunk, míg máshol egy-két napot is idôzött 
háromfôs csapatunk.

A Colorado-fennsík kanyonokban rendkí-
vül gazdag. Se szeri – se száma a hatalmas 
szakadékoknak, melyeket a természet pusztí-
tó erôi, elsôsorban a víz és a szél vágtak a 
puha kôzetekbe. Mindegyik egyéniség. 
Vannak feneketlenül mélyek, „giccsesen” dí-
szesek, kígyóként kanyargók és akadnak 
közöttük „temetôk”, ahol dinoszaurusz cson-

tok, megkövült fatörzsek, vagy ôsi indián 
kultúrák nyomai letûnt idôkrôl mesélnek. A 
régész, a néprajzkutató, a természettudós 
mind elmerülhet e vidék rejtelmeiben.

Engem a látvány érdekelt, a végtelen tér, a 
függôleges és vízszintes formák rendszere, a 
hideg és meleg színek dinamikája, az ég 
drámai fényjátéka.

Képzelje el a száraz sivatagi forróságot, a 
nyári felhôszakadások illatát, a hollók káro-
gását és a szabadság örömét, mely néha az 
elveszettség érzésével párosul! 
Gyönyörködjön, töprengjen, elmélkedjen, 
sétáljon velem a szépségben!

Pákozdi József

Jön a rossz idô, kezdôdik az iskola, megint el-
múlt egy nyár az életünkbôl. De hogy valami jó 
hírrel is szolgáljak, szeptember 25-étôl megkezdi 
mûködését a Vasárnapi Mozi! Az ôsz elsô hónap-
jának utolsó hétvégéjén ismét szórakoztató és el-
gondolkodtató fi lmekkel várja Önöket a fi lmklub 
lelkes stábja.

Reméljük, hogy a hónap végére mindenki ha-
zatér a nyaralásból és nem lesz akadálya annak, 
hogy együtt nézhessük meg Wayne Wang: Füst 
címû fi lmjét, melynek forgatókönyvét az amerikai 
kortárs irodalom egyik neves alakja Paul Auster 
írta. A forgatókönyv alapjául az említett szerzô a 
New York Times-ban megjelent Auggie Wren’s 
Christmas Story címû novellája szolgált.

A címszereplô, Auggie, egy dohányboltot üze-
meltet Brooklynban a harmadik és a hetedik utca 
sarkán. Ez a dohánybolt Auggie munkahelye és 
egyben Auggie életének színtere is. Ahogy ô maga 
mondja a fi lm bevezetôjében: „Azt mondják 
utazni kell, hogy világot láss. Én úgy érzem elég, 
ha nyitva tartod a szemed ott ahol élsz, és máris 
többet látsz mint amennyit egyáltalán fel tudsz 
dolgozni.”

A környék ugyanazon szenvedélynek hódoló 
lakói, a kis sarki üzletben gyûlnek össze, hogy 
megvitassák a helyi baseballcsapat sikertelenségé-
nek okait, eszmét cseréljenek politikáról, nôkrôl, 
vagy csak hogy elfüstöljenek egy-két szivart 
együtt. A közös szenvedélyben osztozik Paul 
Benjamin írói is, akitôl megtudjuk hogyan mérhetô 
meg a füst súlya, vagy azt hogyan lehetséges az, 
hogy egy fi ú idôsebb legyen az apjánál. A fi lm 
folyamán betekintést nyerünk a bolt vendégeinek 
egyszerû életébe, és Auggie idézete nyomán ráéb-
redünk mennyi drámát rejt magában egy 
„egyszerû” ember élete.

Visszavárjuk a fi lmklubot eddig is látogató, az 
évek alatt fi lmkritikussá érett vendégeinket és 
szeretettel várunk bárkit, aki kedvet kap szeptem-
ber 25-én, 17.00 órakor, egy vasárnapi délutáni 
maradandó fi lmélményhez.

Varga Szabolcs

Az egyesület vezetôsége újra elindítja – 
havi rendszerességgel – a Vasárnapi 
Ebédeket!

Emlékeztetôül:
Havonta egy vasárnapon a „hegyiek” 

(vagy barátaik) közül valaki vállalja, hogy 
családjával, barátaival együtt megfôzi ked-
venc ételét, specialitását a Népházban. Amig 
készül az ebéd, más háziasszonyok felszaba-
dulnak a vasárnapi fôzés kötelezettsége alól, 
és családjáaikkal kirándulni mennek, kiállí-
tást néznek meg, vagy épp egy múzeumot 
látogatnak meg, majd fél kettô fele betérnek 
a Táborhegyi Népházba, és hegybéli 
ismerôseikkel, szomszédaikkal együtt csalá-
dias körben, szinte önköltségen, megebédel-
nek.

A ház ôszi programjainak nyitányaként az 
egyesület elnökségének tagjai vállalták az 
elsô, „kedvcsináló, étvágygerjesztô” fôzést, 
egy fantasztikusnak ígérkezô burgundi (vö-
rösboros) marhapörkölt elkészítésével. A 
fôszakács Raffi nger Éva, a fôkukta Brezovits 
Rita. A fôétel után következik a sokak által 
már jól ismert, és kiválónak minôsített desz-
szert: „raffi ka tejfölös pitéje”.

Jegyeket rendelni lehet fôszakácsnál, 
Raffi nger Évánál a 20-9831 492 telefonszá-
mon, 800.- Ft-os árban.

A közelgô Mária – nap alkalmából Mária 
nevû kedves vendégeinket pohár pezsgôvel 
köszöntjük!

Mindenkit sok szeretettel vár
az Egyesület Vezetôsége!

Játékos angol nyelvû

foglalkozások óvodás korú 

gyermekeknek
vidám hangulatú órák, 4-8 fôs 

csoportokban a Táborhegyi 

Népházban.

Ingyenes próbaóra szeptember 12-én, 

hétfôn 16.00 órakor 

és 15-én, csütörtökön17.00 órakor.

Jelentkezés:  Földvári Éva

20/564-2805;  obuda@mortimer.hu

www.mortimer.hu

A kanyonok földjén
Pákozdi József fotókiállításának megnyitója szeptember 23-án, pénteken 18 órakor

Szeptember végén indul a

Vasárnapi Mozi

Évadnyitó vasárnapi ebéd
szeptember 11-én, 13. 30-kor a Táborhegyi Népházban!
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Idén több útszakasz is felújult a 
Hegyen. A nyári hónapokban 
többször felkerestük Pálinkás 
Andrást, az Önkormányzat 
Városüzemeltetési Osztályának 
vezetôjét, a hegy érintett lakosainak 
problémáival. Rendkívüli odafi gye-
léssel kezelte reklamációinkat, és 
munkatársaival több esetben orvo-
solta is azokat.
Erdôalja út

Több éves várakozás után, min-
denkinek nagy örömére végre 
megépült az Erdôalja út iskola elôtti 
szakasza parkolóval. Az építés 
közben több telefont kaptunk, 
hogy észrevételeiket tolmácsoljuk 
az illetékesek felék, amit meg is 
tettünk.

A bánya felett lakóknak nem 
tetszett ugyanis, hogy az útszakasz 
a hegyrôl lefele egyirányúsítva lett, 
mert ez ôket felfele nagy kerülésre 
kényszeríti a Viharhegyi út vagy a 
Perényi lejtô irányába. Valóban 

nem kedvezô, mert ez a karülô 
utakat tovább terheli majd. 
Kérdésünkre osztályvezetô úr tájé-
koztatott, hogy az egyirányúsítás 
kedvezôbb forgalmi rendet teremt 
az iskola elôtti parkoló számára, de 
ha beigazolódik, hogy ez valóban 
kedvezôtlenül hat a környék for-
galmára, akkor lehet változtatni, 
mert az útburkolat kialakítása 
lehetôvé teszi a kétirányúsítást is, 
csupán a táblázás módosítását je-
lenti.

Ugyancsak komoly gondot oko-
zott a Széphegy utcai kanyarban a 
villanyoszlop áthelyezése, amely 
úgytûnt, hogy elmarad, de a 
környezô lakók kérésére végülis 
megtörtént, mindenki nagy örö-
mére.
Testvérhegyi lejtô

Az útburkolat kiépítés jelentôsen 
megemelte a közterület színvonalát. 
Gondot csak a megépült, burkolat-
menti mély felszínivíz-elvezetô 

árok okoz. Remélhetôleg nem lesz 
balesetet. 
Kolostor utca-Remetehegyi út
körforgalom

A hegyoldalról a városközpont 
felé igyekvôk, az Angol iskolákból 
távozók örömmel fogadták a vál-
tozást. Többen viccesnek találták 
ugyan a picinyke „körforgalmat”, 
a középsziget kis átmérôje miatt. 
Mégis elmondható, hogy az eddigi 
veszélyes keresztezôdés ezáltal 
igen biztonságossá vált, mert aki 
belépett a körforgalomba, az 
elsôbbséget élvezve, kockázatok 
nélkül tudja elhagyni a csomó-
pontot.

Pálinkás András elmondta, hogy 
nagyon kis területen kellet a körfor-
galmat megépíteni, ami csak mini 
középsziget kialakítását tette 
lehetôvé. A körforgalmat útszabá-
lyozás, kisajátítás, közmû áthelyezés 
nélkül kellett megvalósítani a terep-
lejtések adta nehézségek közepette 
úgy, hogy mindenben megfeleljen a 
forgalomtechnikai elôírásoknak. A 
minikörforgalom alkalmazása 

egyébként gyakori a városi utaknál. 
Lassítja a forgalmat, egyben bizton-
ságossá és gyorsabbá teszi az átha-
ladást. A középszigetet ilyenkor úgy 
kell kialakítani, hogy a hosszú 
jármûvek is tudjanak kanyarodni, 
esetleg kerekükkel a középszigetre 
hajtva, ezért nincs a középsziget 
kiemelve. Mint mondta, az építés 
második szakasza még hátra van. 
Akkor lesznek majd felfestve a 
gyalogos átkelôk, és elhelyezve a 
közvilágítási kandelláberek is.

Fenti útépítések jelentôsen javít-
ják a hegyi biztonságos közlekedé-
sét. Úgy gondoljuk az Önkormányzat 
jelentôs lépéseket tett a hegyoldal 
közlekedésének biztonsága érde-
kében. Pálinkás András köszöni a 
lakók türelmét, és bízik abban, 
hogy az építés során, néhány 
problémától eltekintve, sikerült a 
lakók helyi igényeinek is meg-
felelni.

Ha többinformációnk lesz, be-
számolunk a Remetehegyi út továb-
bi problémáiról is.

Felcsuti László

Útfelújítások a hegyen

Amikor ásatást kezdünk Budapest területén 
többnyire csak a késôbbi ráépítések, bolyga-
tások alatt méterekkel kerülnek elô a ré-
gészeti kultúrák emlékei. A budai hegyek 
oldalában tavaly kutatás azonban több 
szempontból is meglepetésekkel szolgált: 
alig 10 - 15 cm-rel a jelenlegi felszín alatt 
hatalmas kôlapokkal burkolt helyiség, 
masszív kôfalak, sok-sok bronz tárgy és 
kerámiaedény került elô egy római kori 
épületegyüttesbôl. Az igazi meglepetést 
azonban mégsem az elôkerült épület, hanem 
annak kora jelenti: az ugyanis igen késôi, a 
Kr. u. 4. századra keltezhetô.

 A Csúcshegy oldalán, 2004 - 2008 között 
folyó feltárás során több, mint 30 ezer m² -en a 
közeli Óbudaörs Árpád-kori faluhoz tartozó 
házat és kemencéket, egy ôskori (rézkor) 
gödröt tártunk fel. A hegyoldal alsó részén 
került elô az többhelyiséges római kori kôépül-
etet, amelynek maradványai annak köszönhet-
ték fennmaradásukat, hogy a területet a 
késôbbi korokban sohasem építették be, „csak” 
szántották. A vékony (néhol mindössze 10 cm) 
földréteg alatt a csodával határos módon mar-
adtak fenn a széles, földbe rakott kôfalak, 
omladékok, padlók.

A feltárás eredményeinek kiértékelése ugyan 
csak most kezdôdik, de az már most megál-
lapítható, hogy a terület római kori története a 
Kr. u. 2. századra nyúlhat vissza, ebbôl az 
idôszakból a késôbbi római épület alatt, az itt 
csörgedezô patak szomszédságában több 
földbe mélyített objektumot is feltártunk. 
Egyikük egy nagyméretû (szemét?)gödör, 
ebbôl igen sok kerámiatöredék, bronzedény, 
érmek és egy, a hagyományos, kelta nôi viselet 
részét képezô ún. nor-pannon szárnyas fi bula 
(ruhakapcsoló-tû) került elô.

A másik egy félig földbe mé-
lyített, egyik oldalán kôfallal is 
megtámasztott ház volt, ebbôl 
szintén sok – elsôsorban a kelta 
helyi lakossághoz köthetô - de 
már római kori kerámiaanyag 
került elô. Az elôkerült marad-
ványok nagy valószínûséggel a 
patak túlsó oldalán korábban 
kutatott római kori falusias telep 
széléhez tartozhattak, amelynek 
ezen részét a Kr. u. 2. - 3. század 
utolsó évtizedeiben véget ért 
markomann-szarmata háborúk 
után felszámolták. 

Furcsa módon azonban úgy 
tûnik, a felszámolt falu helye  
évtizedekig lakatlan volt,  nagy kôépületet csak 
Kr. u.  4. században emelték. A több, különbözô 
irányítású helyiségbôl álló, valószínûleg kerí-
tésfallal is rendelkezô együttest legalább 
háromszor átépítették, egyes termeket meg-
nagyobbítottak, újakat hoztak létre, másokat 
viszont megszüntettek.

Az épülethez kôlapokkal burkolt udvar tar-
tozott, benne kézi malommal. Rengeteg hom-
bár- és egyéb tárolóedény, vaseszköz (vésôk, 
balta, kések) és fegyvertöredék került elô. A 
terület keleti szélénél pedig, meglepôen jó ál-
lapotban, egy öntött padlójú szoba részlete 
került napvilágra, alatta fûtôcsatornákkal, és a 
padlót tartó oszlopokat helyettesítô kúpcsere-
pekkel. A szobát gazdagon díszíthették, erre 
utal a csatornából elôkerült sok falfestmény- és 
stukkótöredék is. 

Elsôsorban a keltezés, de az épületegyüttes 
funkciója szempontjából is fontos adat, hogy a 
feltárásból száznál több római kori, 98 %-ban 4. 
századi érem került elô.

Villa a Harsánylejtônél, kilátással

Az épületegyüttes funkciójáról egyelôre ne-
héz véleményt mondani, de az Aquincumot 
Brigetioval (ókori Komárom – Szôny) össze-
kötô út közelsége, a területen alkalmazott római 
telekosztási szabályok és nem utolsósorban a 
gyönyörû panoráma miatt nem kizárt, hogy egy 
villagazdaság egyik épületét találtuk meg a 
területen. A gazdasági eszközök nagy száma is 
erre utal. Ugyanakkor a sok érem miatt 
kereskedelmi forgalomra, azaz pl. útállomás 
jelenlétére is gondolhatunk. A szintén szép 
számú fegyvertöredék (nyíl- és dárdahegy) és 
katonai viseleti tárgy (hagymagombos fi bula) 
alapján itt is elképzelhetô, hogy a római uralom 
késôi idôszakában ide is bevette magát egy 
kisebb helyôrség.

Az újonnan elôkerült épületkomplexum 
körül tehát még rengeteg a nyitott kérdés, de 
az máris biztosnak látszik, hogy a meglepôen 
késôi (4. századi) leletek új adatokat szolgál-
tathatnak Aquincum késôrómai történetéhez.

Láng Orsolya
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Hozzávalók (20Fôre) a paprikáshoz: 1 kg hú-
sos pontyfarok, 5 kg pontyfi lé, 3 kg vöröshagy-
ma, 1 fej fokhagyma, 1 kg paprika, 1 kg paradi-
csom, 5 db hegyes erôs zöldpaprika, só, bors, 
fûszerpaprika, majo-ranna, kakukkfû.

Hozzávalók a csuszához: 4 csg csusza tészta, 
1 kg félzsírós tehéntúró, ½ kg magyar juhtúró, 20 
dkg házi vaj, 2 lit  házi tejföl, 2 kg kenyérszalon-
na, 2 csg újhagyma, 1 csg snidling

Elôkészítés: A pontyfarkot 1 kg vöröshagymá-
val, 2-2 db parikával, paradicsommal, 1 db hegyes 
erôs zöldpaprikával jól összefôzöm, majd 
lepaszírozom. A fi léket beirdalom, kockákra vá-
gom, besózom. A szalonnát kisütöm. A túrókat, 
2 deci tejfölt az újhagyma zöldjével és a snidling-
gel bekeverem

Elkészítés: A bográcsot kiforralom 
Megdinsztelem a 2 kg hagymát 2-2 db paprikával, 
paradicsommal, hozzáadom a kockázott halfi lét, 
a fûszereket, a fokhagymát, a maradék paprikát, 
paradicsomot, halalaplével hígítom. Forralás 
után fedô alatt pihentetem. Közben kifôzöm a 
tésztát, majd bô zsiradékkal és 1,6 lit tejföllel el-
keverem. A  kizsírozott tepsibe 2 réteg tésztát, 
túrót, szalonnakockát teszek, beteszem a sütôbe.
Visszamelegítem a bográcsot, óvatosan beleke-
verek 2 deci tejfölt, forrásig forgatom, leveszem 
a tûzrôl. Ez alatt a pörc is megpirul, elzárom a 
sütôt.

Szécsi Antal

Az „Óhegy legjobb szakácsa – 2011” 

gyôztesének, Szécsi Antal receptje lemaradt 

a beszámolónkból. Aki elkészíti, teljes sikerre 

számíthat.

Pontypaprikás 

Krúdy módra, 

óbudai csuszával

A nyári szünet után, 
szeptember 6-án (ked-
den) indul újra az 
óhegyi Zenebölcsi, 
minden páros héten 
(kéthetente) kedden, 
10 órai kezdettel. Az 
50 perces foglalkozás 
alatt népi eredetû 
mondókákkal, gye-
rekdalokkal ismerked-
hetnek a csemeték.

A közös éneklés 
mellett végig szól a 
gitár vagy a furulya, 
láb-ritmusszekció kí-
sérettel, így a kisgyer-
mekek zenei képes-
ségfejlesztése, az 
egyenletes lüktetés 
elsajátítása, a zenélés 
megszerettetése már 
ebben a korban 
elkezdôdhet, hiszen a 

zene elôttük születik!
A szülôk pedig átél-

hetik újra a régi emlé-
keket Halász Jutka, 
Kaláka, Gryllus és az 

általánosan ismert  
gyerekdalokon és 
népdalokon keresz-
tül!

Sok szeretettel vár-

lak Benneteket és a 
Nagyszülôket is!

Juhász László 
foglalkozás-vezetô, 

30 - 996 1652

Zenebölcsis hír-mondóka!

A zene elôttük születik !

Idén Pozsonytól Komáromig kenuztunk a 
Kis-Dunán. A csallóközi Duna-ág megmutat-
ta rejtett szépségeit számunkra. Több vízi-
malmot láttunk a túra során, de a Gután lévô 
volt a legkülönlegesebb. Ez egy úszó hajó 
volt, mely odaúszott, ahol éppen megren-
delték az ôrlést. Többen lementünk már a 
túra elôtti napokban, s pozsonyi kirándulást 
tettünk. 20 év után alig lehetett a városra 
ráismerni. 

A koronázó templom csúcsában lévô 
szentkorona jó tájékozódáspont. Jóka után a 
Madaras kempingben hatalmas strandröplab-
da meccset játszottunk. Pozsonyeperjesen a 
fárasztó túra után hatalmas kondérban várt 
minket a babgulyás. Utána nagyon jólesett a 
folyó közepén kibukkanó zátonyra átgyalo-
golni a sebes sodrásban. Az étterem a folyó-
ra helyezett cölöpökre épült. 

Nyárasdon a kemping, s a mini termálfürdô 
egyben van. A fürdô 9-kor bezár, s a vendé-
gek hajnalig üldögélhetnek a sötétben a 35 
fokos medencében. Óriási élmény volt a 
csillaghullást lesni a medencébôl. Gután egy 
holtág melletti kis szigeten volt a szállásunk. 
Ez egy igazi ökokemping. A sátraink között 

mászkáltak a lovak, szamarak, birkák, tehe-
nek, libák. A szigetre egy cölöpökre épített 
fahídon lehetett bejutni. A szigetnél van ki-

kötve a már említett úszó malomhajó. 
Innentôl már a Vágon eveztünk Komáromig, 
s itt 1 km-t felfelé evezve kötöttünk ki. A 12 
év alatt az egyik legszebb útvonalon halad-
tunk végig.

Szirtes Csaba

Kenutúra

Több éve mûködik sikeresen a Caliente 
Tánciskola! Célunk, hogy minél több emberrel 
megismertessük a tánc világát! Élvezetes szaba-
didôt és mozgást biztosítsunk mind a fi atalok, 
mind a felnôttek számára! Táncpárommal ketten 
tanítjuk a latin-, standard-, ill. a divattáncokat! 
Felnôtt, ifi  és junior csoportjaink vannak, de 
emellett esküvôre és szalagavatókra is szívesen 

felkészítjük az érdeklôdôket! Lehetôség van 
fellépésekre, illetve versenyzésre is.

Ha kedvet kapott, ne habozzon, bátran láto-
gasson el az óráinkra! Az elsô óra ingyenes! 
További részletek után érdeklôdni lehet a 
70-325 2438-as telefonszámon!

Pollák Anna
Caliente Tánciskola

Táncoktatás a Táborhegyi Népházban

Kedves táncolni vágyók!
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Ismerjük fel és óvjuk természeti kincseinket!

Kerti dolgaink
Szeptemberben már az ôszi munkák 

kezdôdnek. Hogy milyen idôben azt 8-án 
megfi gyelhetjük. Amilyen az idô Fecskehajtó 
kisasszony napján, annak ellenkezôje lesz a 
következô idôkben.

Gyümölcsöknél az utolsó vegyszeres 
védekezésnék vegyük fi gyelembe az érés fokát, 
illetve a vegyszer egészségügyi várakozási 
idejét. A hullott gyümölcsöt, ha nem felhasznál-
ható, semmisítsük meg. A leszüretelt alma, 
körtefákat még védeni kell a varasodás, és 
pajzstetû ellen.

E hónapban már ültethetôk gyümölcsfák. 
Vásárláskor nézzük meg alaposan a csemetét. 
Ha pl. a kérge ráncos, ne vegyük meg, mert a 
csemete „szomjas”.

Szeptember az új pázsit készítésének ideje. A 
vásárolt mag ne legyen öreg. Akkor vessünk, 
amikor tudun utána megfelelô, napi többszöri 
öntozést biztosítani.

Már ültethetôk a tavaszi virágzású hagymá-
sak is. a gladioluszt viszont fel kell szedni. A 
gyepet, és örökzöldeket még öntözni kell, a 
lombhullatókat ne, hogy a vesszôk beérjenek 
télre.

Hó végén vigyük be a szabadban nyaraló 
szobanövényeinket. Elôtte gondosan nézzük 
át, ne legyen rajtuk levéltetû, pajzstetû stb.

Ha hihetünk az elôrejelzéseknek ma - 
augustus 27- véget ér a kánikula. Jólenne, mert 
a növények és a föld is nagyon szomjasak.

Szomjasak madaraink is, ezért bitosítsunk 
számukra ivó, és fürdôvizet.

Jó ôszi felkészülést kívám:
Ort János

kertész

Savanyú talajon tenyészô hangafélék az 
áfonyák (Vaccinium). Hazánkban minden 
fajuk védett. Gyûjtésük bûncselekmény! 
A fekete áfonya (Vaccinium myrtillus L.) és a 
vörös áfonya (V. vitis-idaea L.) erdei növé-
nyek. A tôzegáfonya (V. oxycoccos L.) 
tôzegmohás lápok igen ritka növénye.

A fekete áfonya a magas hegyi és északi 
fenyves erdôk fontos és igen értékes erdei 
törpecserjéje. Jelentôségét jelzi, hogy gyümöl-
csét, levét gyûjtik. A TV képernyôjén láthattuk, 
hogy a Gyimesben (ahol az erdôk és „termé-
keik” magántulajdonban vannak) egész „áfo-
nya-háború” tört ki a tulajdonosok és a hívat-
lan szüretelôk között az értékes fekete bogyó-
ért. Nálunk is kapható külhoni és hazai gyü-
mölcse. Hazánkban a Dunántúl savanyú tala-
jú részein (Somogy, Zala, Vas) és a Nyírségben 
vannak ültetvények. A kertészeti árudákban is 
kapható növény, amit csak savanyú talajba 
lehet ültetni, ha szüretelni is akarunk róla. A 
fi nom ízén kívül, értékes összetevôi miatt is 
keresett gyümölcs, borsos ára ellenére.

Vitaminjai: B vitaminok, C-vitamin, a karo-
tinok közül magas a lutein tartalma. Ez teszi 
olyan fontossá a látásban! A szemünk ideg-
hártyájának az éles- és színlátásban betöltött 
szerepéhez nélkülözhetetlen a lutein! Ásványi 

anyagokban is bôvelkedik: kálium, kalcium, 
vas, mangán, cink, kén és foszfor.

Az angol pilótáknak éjszakai repülés elôtt 
áfonya készítményeket adtak!

Színét az antociánok adják, amik fontos 
antioxidánsok. Magas a csersav tartalma, ezért 
kíváló bélproblémák orvoslására (pl. hasme-
nés). Leve is gyógyhatású, neomirtillint tartal-
maz, amit „növényi inzulinnak” is hívnak. 
Teája enyhíti a cukorbetegek inzulinhiányát. 

A szív és az erek állapotára is jótékony hatá-
sú.

Gyümölcsét frissen, dzsemként, levelét 
szárítva használjuk. Népies nevei: havasi 
meggy, kukojsza, molabogyó. A vadas ételek 
nélkülözhetetlen ízesítôje.

Áfonyamártás vadas sülthöz. 
Hozzávalók: 15 dkg elmixelt áfonyabefôtt, 
1 narancs, 5 dkg cukor, 2 cl rum, fél mokkás-
kanálnyi gyömbérpor. Az apróra vágott na-
rancs cikkeket az áfonyapüréhez keverjük. A 
világosra pirított cukrot felfôzzük 2 evôkanál 
vízzel. Hozzáadjuk a rumot és a gyömbérport. 
Sima mártást keverünk. Tálalás elôtt 1-2 órát 
hûtjük.

Áfonyával töltött sült alma. Hozzávalók:
6 sütnivaló nagy alma, 2 csésze áfonyabefôtt, 
2 evôkanál cukor, fél csésze víz. Az almák 
felsô részét levágjuk, meghámozzuk és mag-
házát kivájjuk. Az üreget megtöltjük áfonyával 
és tûzálló csészébe állítva körülöntjük 
áfonyabefôttel, és 1-2 kanál vízzel tetejére 
szórjuk a cukrot és elômelegített sütôben 
alufóliával lefedve 20 percig sütjük. Levesszük 
a fóliát, rátesszük a „kalapot”, tehetünk rá 
ôrölt mandulát és még 5-10 percig sütjük. 
Hûtve tálaljuk.

Jó étvágyat kívánok.
Stollmayer Ákosné

Ma reggel a szomszéd füge-
bokrán, majd a dísznapraforgón 
és a rózsán pillantottam meg az 
amerikai lepkekabóca /Metcalfa 
pruinosa/ telepeit. Már hóna-
pok óta itt vannak. A lárvákat 
takaró viaszszálaktól fehér, 
vattaszerû bevonat található a 
sarjhajtásokon, leveleken, ága-
kon, terméseken. Az imágók 
0,6-1 cm hosszúak és szürkés-
fehérek, kabóca alakúak. A 
megzavart „lepkécskék” pattan-
nak, jól repülnek, könnyedén 
terjednek. Egy nemzedékes. 
Tojás alakban telel át a fák ké-
regrepedéseiben, és májusban 
már láthatóak a lárvák a hajtá-
sokon.

Nálunk 2004-ben fi gyelték 
meg elôször, azóta több mint 
100 tápnövényen írták le. A 
házikertekbe is beköltözött: 
zöldségeken, gyümölcsfákon 
és egynyári dísznövényeken sôt 
a parlagfüvön is szívogatnak. A 
növények sárgulnak, a kiválasz-
tott mézharmattól 
szennyezôdnek. Közvetlen 
kártétele mellett vírusokat is 
terjeszt, a szôlészek nagyon 
tartanak tôle. Az autók 
szélvédôjén, a kerti padokon 
megjelenô ragadós, fényes be-

vonat miatt sok lakos panaszol-
ja.

Az idei év tulajdonképpen 
szerencsésen alakult. A hûvös, 
csapadékos hetek megtörték a 
szaporodását és az elmúlt na-
pok száraz, forróságát sem 
kedvelte. A délrôl jött, meleg, 
párás nyarakon, majd nagyobb 
erôvel fog támadni. Továbbra is 
számíthatunk rá.

A védekezésrôl:
A fertôzésmentes faiskolai 

szaporítóanyag vásárlásával 
kezdôdik, a beteg növényi ré-
szek tisztogatásával, levágásá-
val folytatódik. Végsô esetben 
permetezni is kell. Kétséges a 
védekezés eredménye. Nehéz 
ellenfél! A permetezések után 
gyorsan visszatelepül, bôven 
található utánpótlás az utcai 
fákon, házikertekben, gyomo-
kon, erdôsávokban. Csak a 
hegyoldalunk minden növé-
nyére kiterjedô permetezéssel 

lehetne küzdeni ellene. Még ez 
sem ad biztos megoldást. 
Nehéz áttörni a lárvatelepek 
viaszos védôburkát. A szakcik-
kek már a vegyszer-ellenállósá-
gáról is hírt adtak.

A III. kategóriás (ún. „szabad 
forgalmú”) készítmények közül 
a felszívódó Actara 25 WG vagy 
a Mospilan 20 SP (SG) + a 
kontakt Sherpa, Talstar 10 EC, 
Karate Zeon 5 CS, Cyperkill + 
nedvesítôszer kombináció a 
legteljesebb.

Néhány kertész kipróbálta és 
javasolja a kitinszintézsigátló + 
piretroid keveréket. Így pl. a 
Dimilin 25 WP, a Runner 2 F, az 
Insegar 25 WP vagy a Rimon 10 
EC + a fent felsorolt kontaktak 
egyikébôl összeállított permetlé 
hatásos lehet. A viaszos 
védôbevonat miatt nagyon 
fontos a nedvesítôszerek pl. 
Nonit, Silwet, Biosol 
Káliszappan vagy olajos adalék 
pl. Vektafi d A használata.

Életmódjából következik, 
hogy gyéríthetô a téli és a tava-
szi olajos lemosásokkal is. Csak 
a bôséges lémennyiséggel el-
végzett, áztatásszerû permete-
zésnek van értelme. Puha falú 
tojásait a legkisebb kéregrepe-
désekbe is be tudja helyezni. 
Ide is kell bejutnia a permetlé-
nek.

Zsigó György

Ragadós, fényes bevonat a szélvédôn

A gyôztes lepkekabóca
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„A keskeny parkban, hol jobbra is, balra is 
láthatjuk felcsillanni olykor a Dunát, a mulan-
dóság folyamát, a szinte már túlságosan szép 
virágágyak között, ...itt szoktunk gyermekek 
lenni és itt szoktunk megöregedni.” (Szerb 
Antal)

Szerb Antal szavai híven megidézik elôttünk 
a sziget hangulatát, melyet az ôsi közeg, a víz, 
elválaszt a szárazföldtôl, de ugyanakkor össze 
is köti vele. A dunai szigetek közül a kisebbek 
közé tartozik, de történelmi múltja kiemeli a 
többiek közül. Tudni kell, hogy egykor a sziget 
Óbudához tartozott, királynéi birtok volt.

Izgalmas a történelme, eseményekben gaz-
dag. Intrikák, diplomáciai lépések, cselszövé-
sek, gyilkosságok, elûzött, fogvatartott és 
megszöktetett királynék, királyi hercegnôk és 
apácafônöknôk, látványos (országos 
jelentôségû) összeveszések és kibékülések 
zajlottak szigeten. A „fénykor”, a 13-14. század, 
amikor szinte a sziget volt az igazi királyi köz-
pont (Ó-Buda és a IV. Béla alapította „Új”-Buda 
mellett). Az eseményekhez olyan nevek kap-
csolódnak, mint: II. András, III. Béla, IV. Béla, 
Szt. Margit, V. István (aki egyben Margit testvé-
re is), (Kun) Erzsébet királyné (V. István felesé-
ge), IV. (Kun) László király, húga Erzsébet 
hercegnô és Nápolyi Izabella (IV. László felesé-
ge) - hogy csak a legfontosabbakat említsem.

Az Árpád-házi királyok korából szerencsés 
módon nagyon sok okleveles adat áll rendelke-
zésünkre. A régészeti ásatások története pedig 
1838-ig vezethetô vissza. A sziget bibliográfi ája 
is igen széleskörû: az elsô ásatások megkezdé-
se óta sokan és sokat írtak róla. Érdekes módon 
fôleg a 19. sz.-ban és a 20. század elsô felében, 
majd késôbb, a feltárások folytatásával párhu-
zamosan, az 1920-as és a 60-as években. Kit az 
épületromok, kit az elôkerült leletek, kit Szt. 
Margit története vagy az okleveles adatok érde-
keltek.

Nézzük röviden összefoglalva a Margitsziget 
korszakunkat érintô történetét.

Elôször is a sziget elnevezésérôl. Nagyon 
változatos: „Urak szigete, Szent András szigete, 
Boldogasszony szigete, Nyulak-szigete. Ez 
utóbbi elnevezés latin megfelelôje: „Insula 
leporum”; egyrészt utalhat arra, hogy a sziget 
egykor királyi vadaspark volt, ahol az uralkodó 
és kísérete kedvére vadászhatott. Ez eredhet a 
„lepus” szóból, amely nyulat jelent. Másrészt 
származhat a „lepor”-ból, aminek jelentése: 
„ékesség”, „kedves” illetve „kedvesség”; ezért a 
szó úgy is fordítható, mint: „kellemes hely” vagy 
„ékességek szigete”.

A sziget kezdettôl a királyi család birtoka 
volt. A történeti hagyomány szerint Imre király 
(1196-1204) a sziget magasabb, keleti oldalán 
udvarházat építtetett, majd mellé a (premontrei) 
Szent Mihályról elnevezett templomot. II. 
András király 1225-ben kelt oklevelében a 
premontrei prépostságnak adományozta az 
egész szigetet. Ezt az adománylevelet késôbb 
IV. Béla is megerôsítette 1245-ben és 1249-
ben.

A sziget fénykora a 13-14. században volt; 
ekkor épültek olyan egyházi és királyi létesít-
mények, ahol nagyon fontos történelmi esemé-
nyek zajlottak Ilyen volt a királyi udvarhely, 
melyet IV. Béla építtetett ki igazi királyi kastély-
lyá. A kastély nyomát sokáig nem találták a 
kutatók. Az 1990-es években sikerült a BTM 
régészeinek, egy jelentôs épület romjait feltárni, 
amelyek szinte bizonyosan IV. Béla királyi pa-
lotájának maradványai.

A sziget legnagyobb középkori épületcso-
portja a domonkos apácák Szûz Máriának 
szentelt kolostora és temploma. Ehhez kapcso-
lódik Árpádházi Margit története is, akit szülei, 
IV. Béla és Laszkarisz Mária, Istennek ajánlottak 
a tatároktól való megmenekülés reményében. 
Margitot már 4 éves korától a veszprémi apácák 
nevelték. A kolostort tulajdonképpen az ô ré-
szére építtette Béla király, ahogyan azt az ala-
pító oklevelében le is írta. Ide költözött át 17 
társnôjével együtt Margit 1252-ben. Béla király 
döntésében talán az is szerepet játszhatott, 
hogy az épülô budai királyi központhoz közel 
volt a sziget, ahol szintén volt már királyi palo-
ta. A tatárok által lerombolt óbudai királyi vár 
helyett sokat tartózkodott és törvénykezett a 
szigeten.

A 13. sz. második felében még három 
jelentôs építmény állt a szigeten: a déli sziget-
csúcs környékén a johannita lovagok (vagy 
más néven ispotályosok) vára, mely négy 
saroktornyos, erôdítmény jellegû épület lehe-
tett. Az északi csúcson az esztergomi érsek 
vára és a kettô között, a nyugati parton a fe-
rencesek kolostora és temploma. Ez utóbbi-
nak megmaradt torony-részletén láthatjuk ma 
az emeletre vezetô csigalépcsô nyomait, illet-
ve nyugati homlokzatán még jól látható a 
templom egykori karzatára vezetô ajtónyílás, 
mellette pedig egy mérmûves, gótikus ablak. 
A kolostor egykor a templom É-i oldalához 
csatlakozott. Ennek helyén épült 1800 körül 

József nádor nyaralója, melyet késôbb szállo-
dává alakítottak át. (Krúdy Gyula is sokáig itt 
lakott). Az épületet a 2. világháborúban sú-
lyosan megrongálódott, 1945 után teljesen 
lebontották.

Visszatérve a sziget épületeire, feltehetô, 
hogy a kolostorok és templomok 
mûködtetéséhez, az ott élôk ellátásához, 
szükség volt egy kisebb számú „kiszolgáló” 
népesség jelenlétére is. Bár falunak nem talál-
ták nyomát, de egy 1294-es forrás említi, hogy 
a premontreiek visszavonják az apácák és falu-
juk, valamint bírájuk elleni keresetlevelüket. Ez 
arra utal, hogy más népesség is élt a szigeten, 
nemcsak a szerzetesek.

Margitról még röviden annyit, hogy halála 
után kb. egy évvel faragták ki síremlékét vörös 
és fehér márványból lombardiai szobrászok 
(töredékei a BTM-ben találhatók). A legendák 
szerint sírjánál csodák történtek. Testvére, V. 
István király 1272-ben már kezdeményezte 
Margit szentté avatását. Margitot 1276-ban bol-
doggá avatták, szentté avatása pedig 1944-ben 
történt meg.

A kolostort Béla király bôkezûen ellátta 
adományokkal: 1270-re már 80 falu tartozott 
hozzá. A pápa is támogatta a kolostort, sôt, fôúri 
leánynevelô intézetként is mûködött. Jövedelmei 
közé tartoztak vám-bevételek is, pl. a pesti rév 
vámja. Ebbôl adódott az is, hogy állandó viszá-
lyok, perek zajlottak a kolostor és az érdekeik-
ben sértve érzett szomszédos birtokosok kö-
zött.

Röviden a régészeti kutatásról.
Az elsô komolyabb felfedezés az 1838-as 

nagy árvíz után történt, amikor a víz kimosta a 
romokat. Ekkor találták meg József nádor ker-
tészei a nevezetes liliomos koronát, amelyet ma 
a Nemzeti Múzeumban ôriznek. Ezt követôen 
a 1920-as években történtek még ásatások, 
majd újabb kihagyás után a 60-as években. Az 
utóbbi évek kutatásainak legkiemelkedôbb 
eseménye, hogy felszínre hozták a királyi palo-
ta maradványainak nagy részét. Tavaly - a feltárt 
romokat bemutatva - gyönyörûen parkosították 
a területet.

Benyóné, Dr Mojzsis Dóra

Óbudai Margitsziget története

az Árpád-házi királyok korában
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Óbuda, Dereglye u 5./b
Az újjáépített, Bécsi út és Lajos 

utcai tömbben találjuk a 
mûintézményt, a régi Sípos mö-
gött. Jó minôségû padló, és falbur-
kolatokat találunk, a falakon igé-
nyes festményekkel. A bútorok is 
megfelelôek. Kényelmes székek, 
négy és hatszemélyes asztalok. 
Külön van dohányzó, és füstmen-
tes terem.

Az étlap nagy választékot kínál. 
A hely méretéhez képest, talán, 
túl nagyot. Hétfôtôl csütörtökig a 
délutáni órákban, étel és italárak-
ból 25% kedvezményt adnak, ami 

csábító ajánlat. Ha már Bécsiszelet, 
akkor, azt kérek. Na, nem az óri-
ást, hanem csak a 18 dekásat. A 
bécsiszeletet minden szakértô 
burgonyasalátával eszi. Így teszek 
én is, de azért, még egy fehér, és 
egy lilakáposzta-salátát is kértem 
hozzá. Csak a biztonság kedvé-
ért.

Mindhárom saláta kitûnô volt. A 
húst tökéletesen kör alakúra ala-
kították, a tányér méretére. Én 
jobban örültem volna, ha kisebb, 
de vastagabb lett volna, mert így 
kissé szárazra sikerült. Egy borjú-
sült akkor a legjobb, ha legalább 

egy centi vastag. Háromféle folyó-
borukat kóstoltam meg. Elôször, 
egy chardonnay-t, ami jó volt bár 
nem kiemelkedô. Aztán egy szá-
raz vöröset, végül egy különlege-
sen fi nom rosét. Ebbôl repetát is 
kértem.

A kiszolgálás az osztálynak 
megfelelô volt. Családoknak is 
ajánlható hely a széles ételválasz-
ték okán.

A klímaberendezés bosszantó-
an hangos volt, de ez télre majd 
elmúlik.

Pirchala István
gasztroesztéta

Bécsiszelet Vendéglô
Minden reggel 5.25 órakor 

kapcsol be a rádióm, hogy 
meghallgassam Mátray dr. ál-
latorvos bölcs és megfontolan-
dó tanácsait. A 6.00 órás híre-
kig még hallgatom Bozsik 
gazdát és a színes híreket, ri-
portokat. Az egyik riport ala-
nya egy cukrásziskola oktatója. 
A téma a magyar cukrászter-
mékek „Hungarikummá” 
minôsítése. Kiemelten a Dobos 
torta van említve, de szóba 
kerül a Somlói galuska is és 
még néhány valóban tutira 
magyar termék. Szó esik arról 
is, hogy a Pozsonyi kifl i már a 
szlovákok által védve van. A 
riporter rákérdez az Indiánerre 
és rögtön hozzáteszi, hogy az 
biztosan nem magyar talál-
mány. „De bizony”- mondja a 
mester. Egy színházi bemuta-
tóra csinálta elôször egy cuk-
rász és a szünetben volt feltá-
lalva. „De honnan jött a 
név?”- érdeklôdik a riporter. 
„Valamilyen indián témájú volt 
a darab”- jött számomra a 
meglepô válasz.

Nincs okom kételkedni a 
válasz igazságában, de ben-
nem egy 50 éve élô hiedelem 
dôlt össze. A ’60-as évek elsô 
felében a nyári szünetekben 
elôfordult, hogy édesanyám 
nem tudta megoldani más 
módon az ebédemet, mint-
hogy délben felszálltam az 5-
ös autóbuszra (abban az 
idôben még veszélytelenül 
buszozhatott egy 10-12 éves 
gyerek) Pasaréten és leszálltam 
a Dorottya utcában, mert ott 
dolgozott anyám egy iroda-
házban. Ott a menzán meg-
ebédeltetett és ilyenkor az 
ebéd után az irodájában min-
dig kaptam egy „Indiáner”-t, 
amit aznap délelôtt a Kis-
Gerbeaud cukrászdából hozott 
nekem. Tejeskávé színû volt a 
valóban kávéval ízesített tej-
színhab az alján lévô piskóta 
és a habot lefedô cukormázas 
rozsdabarna színû teteje kö-
zött. Nagyon szerettem és 
annyira ötletesnek tartottam a 
nevét, mert meg voltam 
gyôzôdve arról, hogy a névadó 
egy „rézbôrû indián”. Nem 
emlékszem arra, hogy ezt 
bárki is mondta volna, de ne-
kem ez természetes volt. 
Egészen a rádióriportig.

Krymi
(Krzyzewsky Miklós)

„Indiáner”

Az óbudai gazdálkodó családok házának köz-
pontja, szíve a konyha volt. Mivel rendszerint több 
generáció lakott együtt, ha nem is egy lakásban, de 
egy házban (nagyszülôk, szülôk a gyerekekkel, 
gyakran a gyerekek közül az ifjú házasok is) a fôzés 
– már csak takarékossági szempontból is – közösen 
történt. Rendszerint, így nálunk is a Nagyi fôzött, akit 
a német hagyományok szerint Ominak /a német 
Omából/ neveztem.

Takarítani a a feleség/ek/ és a nagyobbacska 
lányok szoktak, de ôk látták el a jószágokat, szolgál-
tak ki a vendéglôben, de ôk látták el az udvaron ka-
pirgáló baromfi kat, etették a disznókat és ha volt, 
etették, fejték a teheneket. Mindezt persze a gyerek-
nevelés mellett.

A komoly munka viszont a férfi akra hárult, ôk a 
szôlôt mûvelték és gondozták, fejtették a bort. A jó 
minôség elérése érdekében szorgalmasan kóstolták 
is, persze szigorúan tudományos alapon.

Az ilyen nagy családoknál természetesen a konyhák 
is „méretesek” voltak, gyakran nagyobbak, mint a 
lakószobák. Alapfelszerelésük volt a sparhelt, késôbb 
a gáz bevezetésével a kétlyukú gázrezsó, majd a 
gáztûzhely, egy konyhakredenc, ehy nagy lisztesláda, 
középen egy nagy asztal, és néhány hokkedli. Nálunk 
az asztal peremes bádoggal volt borítva, ez könnyen 
tisztítható volt. Disznóvágáskor ezt a  borítást felfelé 
fordították – így kis pereme volt – így remekül lehetett 
használni pl. a különféle húsok szortírozására, 
elôkészítésére. Nagymama ezen az asztalon nyújtotta 
ki  és tekerte fel a fi nom almás- és túrós rétest, ame-
lyeket egy méretes tepsibe téve rendszerint a szom-
szédos Brichta pék kemencéjében sütöttek meg.

A különféle tepsik, lábasok és fazekak a család 
létszámának megfelelô méretûek voltak. Késôbb már 
jégszekrény is került a háztartásokba, elôször jég-

kockákkal hûtve, melyet a naponta feltûnô jeges 
hangos jegeees  kiáltással tudatott az utca lakóival és 
mérte ki a tömbben szállított vastag jégtáblákból az 
igényeknek megfelelô mennyiséget. Késôbb ezeket 
az inkább ládikókat, mint szekrényeket az elektromos 
mûködtetésû jégszekrények, hûtôk váltották fel, bár 
még az 50-es években is sokak megelégedtek 
borospincéjük egy külön erre a célra kialakított tároló 
részével. Nálunk is, közvetlenül a pincébe lépcsô 
aljánál egy a falba vájt vakablak szolgált erre a célra.

A konyhát méretes éléskamra egészítette ki, ez nem 
mindig volt a konyha mellett, sokszor egy külön 
épületben helyezték el, nálunk is a pincelejáró mellett 
volt.

Itt tárolták a befôtteket, lekvárokat, télire eltett sa-
vanyúságokat, vászon vagy tüll zacskóban a falon 
szegre akasztva a hüvelyeseket, különféle méretû és 
alakú száraztésztákat.

Nagy bödönökben itt állt a zsír, amelyet a téli 
disznóvágáskor olvasztottak ki és tároltak, s amelynek 
a következô évi vágásig ki kellett tartania. Végül, de 
nem utolsó sorban itt tárolták a füstölt sonkákat és 
húsokat, a szalonnákat, megkülönböztetve közülük a 
húsvétra szánt füstölt, pácolt sonkát. 

Egy sarokban szerényen húzódott meg a savanyú 
káposztás hrdó és ne feledkezzünk meg a fából 
faragott, több emeletes tojástartóról sem.

Több családnál, így nálunk is a kamrából nyílt a 
bejárat a füstölôhöz, itt füstölte még Anyám is  a fi nom 
házi kolbászokat,  húsvéti sonkát. Azért voltak olyan 
családok is, akiknek a házában nem volt  saját füstölô, 
azok máshová vitték vágás után  a füstölnivalójukat.

A konyha rendszerint csak fôzésre szolgált, a csa-
ládok többsége  a konyha melletti szobában ét-
kezett.

Gálosfai Jenôné

Részlet Gálosfai Jenôné rövidesen megjelenô „Óbuda régi ízei” címû könyvébôl.

Az óbudai családok konyhái

KÉZMÛVES SZAKKÖR
a Toronya utcai Népházban, ahová szeretettel várok minden kedves érdeklôdôt.

Lesz szövés kereten, szádfán, gyöngyékszer készítés, nemezelés, ünnepi készülôdések

minden kedden és csütörtökön 17.00–18.30-ig.
Érdeklôdni lehet Müller Orsolyánál, a 20-406 0135 telefonszámon.
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Óbudán az 1700-as évek utolsó 
harmadára már kialakult egy vi-
szonylag stabil, jómódú bortermelô 
réteg, amely 1780-tól már pénzben 
válthatta meg a régi robotot és bérbe 
vehette az uradalomtól a kocsmá-
kat, borméréseket is.

Az állandó helyiségekkel 
rendelkezô borméréseken, kocsmá-
kon kívül jelentôs mennyiségû bort 
mértek a különbözô idôszakos 
rendezvények idôlegesen felállított 
sátraiban is. Ezek az idôszakos 
rendezvények az országos vásárok 
voltak, amelyeket évente két-három 
alkalommal tartottak Budán a 
Várban, Óbudán (Felhévíz) vagy a 
Vízivárosban. Az országos vásáro-
kon kívül bôven folyt a hegy leve a 
hetivásárokon is. A bort a lacikony-
hákban mérték a sült húsok, hurkák, 
zsíros falatok leöblítésére és 
ter¬mészetesen a kocsmákban. Itt a 
borivás mellett elmaradhatatlan volt 
a szerencsejáték: a csontkocka, a 
golyó és a pörgettyû. Természetesen 
volt zene is, az emberek citera és 
duda hangjára mulattak.

A komolyabb iparosodás Óbudán 
és természetesen Pest-Budán is az 
1780-as években kezdôdött meg. Az 
akkortájt létesülô gyárak munkásai 
potenciális fogyasztói réteget jelen-
tettek a borpiacon. Az 1800-as évek 
derekára Óbudán 11 vendéglô volt 
található, ekkorra azonban már 
megfogyatkozott a bortermelôk 
száma. 

A jelenlegi Budapest, az egyesí-
tett három város, Pest, Buda és 
Óbuda területén pl. 1833-ban össze-
sen 168.000 hektoliter bor termett 
elsôsorban a híres budai, óbudai 
vörösbor és kadarka. A bortermés 
egyharmadát Ausztriába, 
Bajorországba és Csehországba 
szállították.

Ebben az idôben a városi tanács 
írta elô a szôlômûveléssel kapcsola-
tos teendôket és magatartásokat a 
különféle foglalkozási köröknek, 
mint pl. a „szôlô¬csôszöknek”, a 
„hegymestereknek”, az „átmenô 
gyalogosoknak”, az „átmenô 
lova¬soknak” és a „telekkönyvi tu-
lajdonosoknak”. Szeptembertôl, az 

érési idô kezde¬tétôl a szôlôföldeket 
lezárták, csak a meghatározott lét-
számú gyalogosoknak és lovasok-
nak volt engedélyük a terület bejá-
rására. A szüret kezdetéig ezek az 
emberek ügyeltek a terület rendjére, 
hogy ne legyenek lopások, károko-
zások. A kis szárnyas 
szôlôdézsmálók, a seregélyek ellen 
hangos kerepeléssel védekeztek.

A szüret kezdetét a városi tanács 
határozta meg: „amikor a rókák 
megnyalják a szôlôt”, amikor a 
szôlô „nemessé érett” - ez többnyire 
október eleje volt. Ekkor a 
szôlôhegyeket „felszabadították”, 
megkezdôdhetett a szüret. 

A többnapos, fárasztó szüreti 
munkák után következhetett a fel-
szabaduló öröm, a szüreti mulatság. 
Ilyenkor a legények a szôlôfürtökbôl 
koszorút fontak és megindult a vi-
dám szüreti felvonulás. Az ünnepi 
menetbôl mustot kínáltak a bámész-
kodóknak. A menet végül egy-egy 
kocsmába tért be, ott folytatódott az 
eszem-iszom, dínom-dánom, tánc. 
A mulatság addig tartott, amíg a 

gazda meg nem itta a „Jánosáldást”. 
Akkor a vendégek szedelôzködtek, 
a mulatság befejezôdött.

Itt vége szakadt a szôlô- és 
bortermelésre, valamint az 
idôjárásra vonatkozó feljegyzések-
nek. De ekkorra már nem az az 
érdekes, hogy hol mennyi és mi-
lyen szôlô termett Óbudán. Már 
azért sem, mert 1882-ben a fi loxéra 
erôsen visszavetette a termést. 
Ekkorra viszont kezdtek kialakul-
ni, kifejlôdni a hangulatos kiskocs-
mák, bormérések. Óbuda 
megôrizte falusias jellegét, és az 
akkor már városiasabb jellegû 
Pestrôl és Budáról tódult a szóra-
kozni vágyó nép a leánderes, 
muskátlis kis vendéglôk kerthelyi-
ségeibe, sramlizenét hallgatni és 
fôleg vörösbort, de természetesen 
fehérbort is inni, töpörtyûs pogá-
csát és perecet enni. Különösen az 
elsô világháború alatt kapták fel 
ezeket a helyeket, de méltó emlék-
helyei voltak a vendéglátásnak 
egészen a második világháború 
végéig.

Kik kerülnek manapság rács 
mögé?

- Hát, akik megérdemlik, akik 
odavalók – mondhatta egykor a 
derék magyar állampolgár. És iga-
za volt.

- Hát, aki vét a törvény, az or-
szág rendje ellen – mondhatta 
újabb idôkben a derék magyar ál-
lampolgár. És igaza volt.

- Hát, akinek nincs elég pénze 
egy jó ügyvédre – mondhatja a 
legújabb idôkben a magyar állam-
polgár. És igaza van. Vagy még-
sem?

No, hát mirôl is van szó tulajdon-
képpen? Mi a helyzet az igazság-
szolgáltatással? Vagy nem is avval 
van a baj?

Ebben, az én cikkemben, egé-
szen másról lesz szó. Mindjárt ki-
derül, mirôl.

Alig egy hónapja rácsos, bizton-
sági záras, acéllemez ajtót kellett 
szereltetnünk a pincénk bejáratára, 
mert, idén, háromszor törtek oda 
be. A betörô, az elôzô, közismert 
és mondhatni közkedvelt, „bizton-
sági”, ELZETT-zárat egy fogóval, és 
egy hirtelen csuklómozdulattal, tíz 
másodperc alatt eltörte. És már 
benn is volt. Ezt megcsinálta az 
idén háromszor. Semmit nem vitt 
el, igaz, a kétségbeesésünkön kí-

vül, nem is hozott. A tettes mind-
máig ismeretlen. Kósza hírek ke-
ringtek ugyan arról, hogy a kör-
nyéken, több helyen betörtek, de 
ez nem volt igazán bizonyított, és 
különben sem hatott meg minket. 
Reménykedve abban, hogy sikerül 
a további betöréseket elkerülni, 
kerestünk egy mesterembert, aki 
nem túl drágán beszerelte a „rácsos 
kaput”. Megnéztük, megrázogat-
tuk az új holmit, elég ellenálló-e, 
majd zsebretéve az új, kacifántos 
kulcsát, otthagytuk. Védjen min-
ket! Fölfelé ballagtam a pincébôl és 
konstatáltam, hogy a földszinti fo-
lyosót rácsajtó rekeszti el (pár éve), 
meg a lakások ajtaján is, egyre 
több helyen, utólagosan beépített 
rács ékeskedik. Eszembe jutott, 
hogy a tûzoltók tiltakozása ellené-
re, a panelházak kis, belsô folyo-
sóit is, majd mindenütt, ráccsal 
rekesztették el a lépcsôháztól, és a 
régebbi épületek nyílt és zárt fo-
lyosóit is már rácsok zárják. A bu-
dapesti lakók egyre nagyobb része 
védi magát ráccsal, szorul mögé-
jük. Elgondolkodtam. Igaz, sajnos, 
egyre több a bûnözés, a bûnözô, 
de most már jóval többen is van-
nak rács mögött. De nem a 
bûnözôk. Hanem kik? Hát a békés 
lakosság! És ekkor felötlött ben-
nem a kérdés: hogy is van ez? Kik 
kerülnek manapság rács mögé? És 
kik járkálnak szabadon?

Szász Kálmán

Szüret és vendéglátás a régi idôk Óbudáján
(Részletek Gálosfai Jenôné Kockás abrosz, jó kadarka c. könyvébôl)

Mirôl is van szó?

Rács mögött
Gyakran elôfordulnak olyan 

esetek, amikor az ajándékozó va-
lamely okból az ajándékot vissza 
kérné. Ezek az esetek leginkább 
ingatlan, nagyértékû mûtárgy aján-
dékozása esetén merülnek fel. 
Melyek azok az okok, körülmé-
nyek, feltételek amelyek lehetôvé 
teszik egy ajándék visszakövetelé-
sét?

Az Ügyvéd válaszol:
A visszakövetelésre alapot adó 

körülmény bekövetkezhet mind az 
ajándékozó mind pedig a megaján-
dékozott oldalán. Mind a két eset-
ben komoly okoknak kell 
fennálniuk ahhoz, hogy az ajándék 
visszakövetelésére sor kerülhes-
sen, hiszen mindkét fél a szerzôdés 
megkötésekor bízott, bízott az 
ajándékozás véglegességében.

A még meglévô ajándékot ab-
ban az esetben lehet visszakövetel-
ni, ha az ajándékozónak arra a 
létfenntartása érdekében van szük-
sége, és annak visszaadása a 
megajándékozott létfenntartását 
nem veszélyezteti. Amennyiben az 
ajándék már nincsen meg, úgy a 
már meg nem lévô ajándék helyé-
be annak értéke lép. Helyébe lé-
pett értéknek minôsül például a 
meglévô vételár, vagy egy meglévô 
csereingatlan, vagy helyébe lépett 
vagyontárgy.

Visszakövetelhetô, ha a meg-
ajándékozott vagy a vele együtt élô 
hozzátartozója, az ajándékozó 
vagy annak közeli hozzátartozójá-
val szemben súlyos jogsértést kö-
vet el.

Visszakövetelhetô az ajándék 
akkor is, ha az a feltevés, amelyre 
az ajándékot az ajándékozó adta, 
utóbb véglegesen meghiúsult és e 
feltevés megvalósulásának hiányá-
ban az ajándékozás létre sem jött 
volna. Ez együttes feltétel. Tehát 
nem csak a feltevés meghiúsulás-
nak, hanem annak is bizonyított-
nak kell lennie, hogy enélkül az 
ajándékozásra nem került volna 
sor.

Az ajándékozó örökösét nem 
illeti meg a visszakövetelés joga, 
de ha az ajándékozó még életében 
megindította a pert, akkor jogutód-
ként az örökös beléphet és a pert 
folytathatja.

Nincs helye a visszakövetelésé-
nek abban az esetben, ha az aján-
dék vagy a helyébe lépett érték 
vagy vagyontárgy a jogsértés elkö-
vetése idôpontjában már nincs 
meg, vagy ha az ajándékozó a sé-
relmet idôközben megbocsájtotta.

Dr. Krzyzewsky Miklós 
ügyvéd

info@krzyzewsky.hu
30 – 942 6535

Ajándék visszakövetelése
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Idén 21 kisdiák kezdi meg a tanulmányait Szappanosné Majzik Erika és Katona Ágnes tanítónôk osztályában.

 Év végén már nagyon vártuk 
Sóstót. Gyakran kérdezgették a 
gyerekek, hogy hány nap van 
még, mikor indulunk már. És 
végre eljött június 20, az indulás 
napja. Sokan már évek óta járnak 
Sóstóra, de idén voltak újak is, 
kicsik és nagyok egyaránt. 
Táborozóink között minden kor-
osztály képviseltette magát. 

A gyerekek az együtt töltött egy 
hét alatt változatos programokon 
vehettek részt. Szerencsére az 
idôjárás is kegyes volt hozzánk. 
Sokat strandoltunk, megcsodáltuk 
a balatoni naplementét az esti für-
dések alkalmával, és a nagyokkal 
nem hagytuk ki az éjszakai fürdést 
sem. Mindenkinek nagy élmény 
volt a közös vízibiciklizés.

Két alkalommal szerveztünk 
bringázást a Balaton körüli kerék-
párúton. Gyönyörû tájakat láttunk, 
útközben angolul és magyarul 
énekeltünk.

Csilla néni és Rita néni 

kézmûves foglalkozásain szebb-
nél szebb dolgokat készítettek 
kicsik és nagyok egyaránt. A tábo-
rozás végén, a kiállításon minden-
ki gyönyörködhetett alkotásaiban.
Edit néni gondoskodott arról, 
hogy minél többet sportoljanak a 
gyerekek. Sportversenyeket szer-
veztünk a többi táborozó iskolával 
fi ú- és lányfoci, röplabda, zsinór-
labda kategóriákban. A meccsek 
jó hangulatban zajlottak, a 
versenyzôket lelkes szurkolótábor 
bíztatta. Rita néni felelevenítette a 
Pál utcai fi úkból ismert játékot, a 
métázást. A gyerekek nagyon lel-
kesen játszották.

Jól sikerült a kirándulás 
Siófokra. Bár a hajókirándulás 
alatt eleredt az esô, a hangulat 
nagyon jó volt. Énekeltünk, be-
szélgettünk. A hajókázás után 
lehetôség volt állatsimogatásra, 
majd a Jókai parkban sétáltunk és 
játszottunk.

Nagy örömünkre együtt tábo-

Sóstó visszavár

Szeptember 1-jén a reggel 8 órás 
csengô ismét tanévnyitó ünnepély-
re hívta az iskolásokat: kicsiket, 
nagyokat, tanítókat, tanárokat.

A Himnuszt és a Szózatot közö-
sen énekeltük el az ünnepség 
kezdetén, illetve végén.

A „nagy” másodikosok rövid 
mûsorral várták az elsôsöket és 

kedves, katicás ajándékkal lepték 
meg ôket. Az újonc  kicsik szintén 
versekkel készültek e fontos ese-
ményre.

Iskolánk életében is 
mérföldkônek számít a mai nap, 
hiszen ezentúl Nagy Árpád irányít-
ja  mindennapjainkat. Rövid bemu-
tatkozó beszédében kiemelte, 

hogy munkáját az intézmény legi-
tim dokumentumaira alapozva, a 
szülôi ház és a kollegák támogató 
segítségét igénybe véve kívánja 
végezni. A vadlibák repülésérôl 
szóló jól ismert történettel illuszt-
rálta szándékait, miszerint a közös-
ségre támaszkodva 71%-kal több 
utat tehetünk meg egymást bíztat-

va, egymással együtt érezve, mint 
anélkül.

A diákság egy kosár gyönyörû 
almával és egyéb fi nomsággal kö-
szöntötte az igazgató bácsit, aki a 
tanévet megnyitó mondatát a 
következôkkel vezette be:

Serva ordinem et ordo te 
servabit,

azaz: tartsd meg a rendet és a 
rend megtart téged.

K.E.

Elsô nap az iskolában

roztunk a Kincsô Néptánc-
együttessel. Táncházat szerveztek, 
és megtanítottak nekünk néhány 
táncot. Köszönjük nekik a hangu-
latos estéket.

A gyerekek biztos sokáig emlé-
keznek majd az esti beszélgeté-
sekre, a rengeteg közös játékra, 
vetélkedôkre, a sok nevetésre, a 
jó hangulatra, a táncra, az esti 
sétákra és fürdésre.

A búcsúesten néhányan elérzé-
kenyültek, mikor ismét meggyúj-
tották a SÓSTÓ VISSZAVÁR felira-
tot. A tábortûznél mindenki együtt 
táncolt, majd sokáig énekelünk. 
Felejthetetlen élmény volt.

Sajnos hamar eltelt az egy hét… 
Jövôre is lesz Sóstó, és búcsúesten 
megfogadtuk, hogy:

VISSZAJÖVÜNK!
Szánáné Misuth Zsuzsanna

Sóstói táborozók bringatúrája
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AZ EGYESÜLET

HÍREI

,,Egynek minden nehéz, 

sokaknak

semmi sem lehetetlen”

HAVILAP (MKM 226.674/1998)

Kiadja: 

Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete,

1037 Bp., Toronya u. 33. Telefon: 430-1326

E-mail: egyesulet@ohegy.hu, web: www.ohegy.hu

Felelôs kiadó: Felcsuti László elnök. Szerkesztô: Mikes Kriszta.

Hirdetésfelvétel: Óhegy Egyesület. Telefon: 430-1326

Elôkészítés: Petit Typo Bt. 

Nyomás: MédiaPress 1990 Kft.

Megjelenik: 3000 példányban

Amikor ideköltöztünk a hegyre és elôször 
mentem a kisboltba rögtön feltûnt a kert.

Megtervezett, mégis néhol improvizatív hatá-
sú. Jelen vannak benne a hatalmas, sok évtize-
des fenyôk és az egynyári lenge virágok.

Ha gyalog mentem megálltam elôtte és 
hosszan szemléltem. Mindig találtam valami 
újat, vagy egy kis növényt, vagy egy átültetett 
ládát. Gyönyörködni lehetett benne, a színek-
ben, a formákban, abban, hogy láthatólag arra 
szánták, hogy mások örömüket leljék benne.

Mindenki: aki fáradtan megjön a munkából, 
aki hajnalban buszon elsuhan elôtte, aki gye-
rekkocsit tologat és van ideje nézelôdni, aki 
kutyasétáltatás közben elhalad elôtte, a fáradt 
és poros postásnak, szórólap kihordóknak, a 
mások szemetét átbogarászóknak, az iskolából 
nagy táskával hazafelé ballagó gyerekeknek.

Kicsi örömet adni, adakozni, viszont semmit 
se várva.

Nagy lelkek sajátossága ilyet tenni.
Tavasszal elröpült ez a törékeny asszony, aki 

ezt a boldogságot adta nekünk, és már fentrôl 
szemléli a hegyét, a kertjét, a házuk elôtt elha-
ladókat.

Úgy szeretném, ha fent is lenne kertje…
Mikes Kriszta

Gabi, férjével, két és fél évvel ezelôtt vállalta el a gond-
nokságot. Pontos munkájuk mindig sokat segített a progra-
mok megvalósításában. Gabi állandó mosolya, Bogdán 
komolysága jókedvet és biztonságot jelentett számunkra. 
Egy hónapja már új otthonuk van, családi környezetben 
laknak. Sajnáljuk, hogy elköltöztek, de megértjük, mert Gabi 
gyermekáldás elé néz, és a gondnoksággal járó feladatok 
olykor komolyabb fi zikai munkával is járnak.

Reméljük, egészséges szép gyermekük lesz, és ha a kicsi 
felcseperedett, a családot gyakran látjuk rendezvényeinken.

Elnökség

Kedvenc sport és szenvedélytár-
sam, Lovász Marietta, aki a bridzs-
rovatnak a szerkesztôje, rövid 
idôre egy kellemesebb elfoglaltsá-
got talált magának, mint a bridzse-
zés vagy a cikkírás. Most az unoká-
ival tölti az idejét, gondoskodik 
róluk, és egyáltalán mindent meg-
tesz velük, amit ilyenkor egy tisz-
tességes nagyi megtehet, azaz ké-
nyezteti, vagyis elrontja ôket, amíg 
a derék szülék dolgoznak. Marietta 
megkért engem, segítsem ki erre az 
átmeneti idôre azzal, hogy most, 
kivételesen, írjam meg helyette a 
havi, aktuális cikket a lapba. 
Megmondom, úgy ahogy van, 
Mariettám nehéz feladat elé állított 
ezzel a kérésével.

Mostanában, ugyanis, keveset 
járok föl a klubba kártyázni, egyéb 
elfoglaltságaim miatt. Nem sokat 
tudok a társulat körül kavargó 
ügyekrôl, különösen a versenyekrôl, 
villámpárosokról, amikrôl általában 
a rovat cikkei beszámolnak. 
Elhatároztam hát, hogy ezekrôl nem 
írok ebben a gatyaszárító hôségben. 
Na, de valamit mégiscsak kell írni! 
Megígértették velem!

Íme, megpróbálkozom!
Kártyázó társaságunk, a nyár fo-

lyamán, újabb kártyabolondokkal 
gyarapodott. Tagjaink közé sorol-
hatjuk immáron Csemez Attilát 
(még gimnazista idôink óta isme-
rem, de nem tudtam róla, hogy 
bridzsezik), akit a hegylakók, ha 
máshonnan nem, akkor a Guckler 
Károly egyesületbôl vagy a 
„Felfedezô utak a III. kerületben” 
névvel fémjelzett, helyismertetô so-
rozat szervezôi közül, ismerhetnek.

Rajta kívül, egy közismert 
mûvésznô is gazdagítja, pár hete, a 
klub színes csapatát. A nevét nem 
árulom el, amíg tôle erre jogosít-
ványt nem kapok. Ezt a szerkesztôi 
feladatot visszacsempészem e rovat 
gazdájának, Mariettának, és bízom 
abban, hogy sikerült elfogadhatóan 
helyettesítenem ôt, erre az egy al-
kalomra, egy bridzs-cikk ürügyén.

Mindettôl függetlenül, régi, jó 
szokás szerint, JÓ LAPJÁRÁST kívá-
nok az új tagoknak.

Szász  Kálmán

Szeptembertôl Aranka látja el a gondnoki teendôeket. 
Férjével és két kisfi ával, a 4 éves Tomikával és 8 éves 
Zolikával költözik a kisházba.

Aranka hosszú ideig élelmiszer boltban majd büfében 
dolgozott eladóként, de Tomika születése óta gyesen van a 
gyerekekel. Férje Tibor jelenleg fuvaros, korábban hosszú 
ideig kábel-konfekcionálóként dolgozott egy autóalkatrészt 
gyártó üzemben.

Meggyôzôdésünk, hogy kiválóan látják majd el feladatai-
kat. Reméljük, hogy a Népház vendégei is szeretettel fogad-
ják majd ôket, és hogy ôk is jól érzik majd magukat társasá-
gunkban.

fl 

Kriszta 2009 januárjától látta el a szervezôtit-
kári feladatokat. Nagy szeretettel és odafi -
gyeléssel végezte munkáját. Különös fi gyelem-
mel fogadta a gyerekeket. Talán ez az oka an-
nak, hogy - a gyermekes szülôk nagy örömére 
- házunkban megszaporodtak, a bábszínházi 
elôadások, kézmûves foglalkozások.

Új munkahelye az Erdôalja úti iskola, ahol 
újra a szakmájának, régi hivatásának él. Mint 
mondta, búcsúzkodásra nincsen ok, hiszen 
továbbra is részt kíván venni az Egyesület éle-
tében, a lap szerkesztésében, jelen kíván lenni 
a rendezvényeken.

Köszönjük kiváló munkáját, reméljük valóban 
gyakran lesz velünk, és most már gondtalanul, 
hisz a szervezés feladatai és izgalmai már nem 
ôt terhelik.

Elnökség

APRÓHIRDETÉS

•   Angol tanítás, korrepetálás a Testvérhegyen 
diplomás tanárnonél. Tel.:250 3495, 20-213 
1738

•   Bútorklinika a hegyen! Mindenféle bútor
javítása, felújítása, antik és stílbútorok szak-
szeru restaurálása! Tel: 388 2464 vagy 20-378 
8017

Egy bridzs-cikk 

ürügyén…

Az új gondnokunk:

Gáspár Aranka

Ria asszony kertje

Köszönet 

Mikes Krisztának

Köszönet 

Gabinak és Bogdánnak
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SÁGI MAGDI

INGATLANIRODÁJA

Remetehegyi úti ingatlanirodám

tevékenysége Óbuda hegyvidéki

ingatlanok értékesítése és bérbeadása.

Sági Magdolna

irodavezetô

ELADÓ!  Testvérhegyen, pa-

norámás, ikerház hozzáépítésé-

re alkalmas 800 nm-es telek-

rész. Építési engedély is van!

Ára: 49,9  millió Ft. 

ELADÓ!  II. kerületben, csen-

des kis utcában, a Guyon köz-

ben 51 nm-es, É/Ny-i tájolású 

felújítandó öröklakás.

Ár: 18.000.000.-Ft

Iroda: Remetehegyi út 52.

Tel./fax: 1-388-5919, tel.: 06 30 378-5113

www.sagimagdi.ingatlan.com


