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ÔSZI TAKARÍTÁS A HEGYI UTCÁKON
Találkozó:

október 8-án, szombaton, 10 órakor az Erdôalja úti iskolánál.
A vállalkozó kedvû hegylakókat kocsival visszük különbözô kiindulópontokra, 

ahonnan elôre meghatározott útvonalon gyûjtenek és érkeznek a Népházhoz.

Kesztyût, esô esetén jó cipôt mindenki hozzon magával, zsákot biztosítunk!

A megfáradt szemétgyûjtôket fôtt virslivel várjuk a Népházban.

Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 

szervezésében:

IV. Civil 
és Nemzetiségi Nap

az Óbudai Kulturális Központ, 

1032 Bp., San Marco u. 81.

október 9-én (vasárnap) 10-18 óráig.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk.

(Részletek az 7. oldalon)

Programok
E + E hulladékgyûjtés okt. 8. szo. 8-14
Ôszi takarítás a hegyen okt. 8. szo.  10.00
Civil nap (OKK-ban) okt. 9. vas.  10-18
Vasárnapi mozi okt. 9. vas.  17.00
Jablonka park takarítása okt.16.  szo.  9.00
Vasárnapi ebéd okt. 16. vas.  13.30
Kútmérések eredménye okt. 20. csüt. 18.00
Vasárnapi mozi okt. 23. vas.  17.00
Tök jó buli nov. 12. szo. 19.00

Vasárnapi ebéd
október 16-án, 13.30-kor,

a Táborhegyi Népházban.

Vadpörkölt, juhtúrós, kapros nokedlivel 

szilvás papucs.

Szakács: Krzyzewsky Márk

Jegyek elôvételben kaphatók 1000 Ft-ért 

a Népházban, vagy az Erdôalja úti és 

Domoszló útjai ABC-ben, péntekig.

A „Rákócziban” már hagyománynak számító ôszi suli-buli idén „gyermeklakodalmas” bemutató-

jával kezdôdött, de volt szüreti felvonulás, pónilovaglás, fôzôverseny, és fôleg nagy vidámság.

Vasárnapi Mozi
a Táborhegyi Népházban,

október 9-én 17.00 órakor

Sydney Lumet: Tizenkét dühös ember (1957)

október 23-án 17.00 órakor

Sydney Lumet: Hálózat (1976)

(Részletek a 5. oldalon)

A Petrik Lajos Szakközépiskola tanulói 

nyáron kútvízszint- és vízminôség-méréseket 

végeztek félszáz hegyi, ásott kútban.

Gôgh Zsolt,

az iskola szakoktatója, valamint 

Kovalóczy György

geológus tart ismertetôt a

kútvizek mérési 

eredményeirôl
valamit aBudapest Építéshidrológia Atlasz 

adatainak felülvizsgálatáról.

a Táborhegyi Népházban,

október 20-án, csütörtökön, 

18.00 órakor.

Minden érdeklôdôt szeretettel vár 

az Egyesület vezetôsége.

Elektronikai hulladékok,
minden olyan gép, készülék, ami árammal, 

akkumulátorral, vagy elemmel mûködik!

veszélyes hulladékok
savas akkumulátorok, szárazelemek, 

fényforrások, folyékony és szilárd 

növényvédôszerek, gyógyszerek, festékek, 

oldószerek, fáradt olaj, olajszûrôk, fl akonok, 

sütôzsírok és olajok, gumiabroncsok, stb.

ingyenes begyûjtése

október 8-án, szombaton, 8-14 óráig.

Gyûjtôhelyek:

a 137-es busz Erdôalja úti végállomása,

a 37-es busz Jablonka úti végállomása.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete Egyesület
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Tájékozódott, mielôtt az Erdôalja úti iskola 
igazgatóságát megpályázta?

Elôzô munkahelyem, a Dr. Szent-Györgyi 
Albert Általános Iskola (ahol több mint 20 évet 
töltöttem, négy évig megbízott igazgató is 
voltam), és a jelenlegi munkahelyem közt 
voltak összekötô személyiségek, közös, 
ismerôs kollégák. Az ô révükön létrejött egy-
fajta információáramlás az iskolák között. 
Ezen kívül voltak közös programok is, pl. a 
Diákok és Véndiákok Túrakerékpáros és 
Sportegyesület szervezésében a két iskola ta-
nulói és pedagógusai együtt voltak biciklizni 
az Ôrségben. A múlt héten pedig egy szülô 
keresett fel hivatalos ügyben, s a beszélgetés 
közben kiderült, hogy az elmúlt években 
együtt kerekeztünk valahol Ausztriában. Ezek 
alapján elmondhatom, hogy nem vadidegen 
iskolába kerültem.

Az sem volt véletlen, hogy a meghirdetett 
igazgatói álláshelyek közül éppen a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola vezetôi posztját céloz-
tam meg. A már megszerzett információk mel-
lett azt is gyakran hallottam, hogy ezen iskola 
családias légkörben mûködik, de igazából nem 
tudtam, hogy a gyakorlatban ez mit is jelent.

A „tanévnyitó suli buli” alatt azonban sze-
mélyesen is megtapasztalhattam ezt a családi-
as légkört. Számomra roppant kellemes meg-

lepetés volt, hogy ennyi 
szülô látogatja meg az is-
kolát akkor is, amikor nem muszáj. Hét bog-
rácsban folyt a fôzôcske, amelyik osztálykö-
zösség pedig nem fôzött, ott a szülôk hoztak 
be mindenféle csemegét, süteményt a közös-
ség részére.

Úgy gondolom, hogy a fôzés mellett – amely 
inkább a szülôk és kollégák számára jelentett 
élvezetes elfoglaltságot –, érdekesek voltak a 
délután programjai a gyermekek részére is. 
Volt szüreti felvonulás, lakodalmas elôadás, 
termésbáb-készítés, pónilovaglás, foci, sorver-
senyek, lufi borotválás, Arany fakanál 
fôzôverseny. Minden kolléga, köztük új 
szabadidô-szervezônk is derekasan helyt áll-
tak a délutánon, amelynek tényleg olyan volt 
a hangulata, mintha egy nagy családi ünnep-
nap lett volna. Én ebben a családban még egy 
kicsit kívülállónak, vendégnek éreztem ma-
gam, hiszen eddig csupán néhány szülôvel 
ismerkedtem meg személyesen.

Lát-e olyan problémát, amire nem gondolt, 
amit most tapasztal?

A helyszûke! Itt minden négyzetcentiméter 
ki van használva a pincétôl a padlásig. Gondot 
okoz az irattári anyagok elhelyezése, a techni-
ka terem gyakorlatilag a föld alatt van, kicsit 
hûvös és nyirkos ott a levegô; a tetôtérben 

Az induló év
„Egy tanévnek el kell telnie, hogy mindent erdôaljás szemmel lássak.”

Akik fi gyelemmel kísérik hegyi iskolánk történéseit, azok jól tudják, hogy 
szeptembertôl Nagy Árpád, az új igazgató irányítja az oktatást. Hozzá láto-
gatott el Babiczky László, és tette fel kérdéseit:

viszont igen meleg van, ha odasüt a nap. 
Köszönet annak a szülônek, akinek jóvoltából 
két teremben a tetôablakokra sötétítôk kerül-
tek.

A fölsô udvar problémáját is jelezték már 
mind a szülôk, mind a kollégák: ha nincs esô, 
akkor nagyon poros, ha esik, akkor nagyon 
sáros. Most a szülôkkel közösen azon dolgo-
zunk, hogy összegyûjtsük az anyagiakat a 
fölsô udvar gondjának megoldására, és a 
helyzetet normalizáljuk.

Érzi már, amikor errefelé jön, hogy hazafe-
lé tart, ez az én iskolám?

Megmondom ôszintén, még nem. A 22 év 
az elôzô munkahelyemen, egy másik iskolá-
ban nem volt kevés idô. Legalább egy tanév-
nek el kell telnie ahhoz, hogy minden rezze-
nését érezzem ennek az iskolának, hogy 
erdôaljás szemmel és szívvel lássak mindent. 
Addig azonban mindig a következô feladatra 
kell koncentrálnom, hiszen a tanév minden – 
itt már a hagyomány részét képezô – program-
ja számomra új kihívást jelent. A tanévnyitó 
suli-bulit is izgalommal vártam, hogy vajon 
milyen lesz, de roppant élvezetes volt. A tan-
évnyitó lebonyolítása is kíváncsisággal töltött 
el: nem tudtam elképzelni, hogyan fogunk 
beférni a tornaterembe, hogyan zajlik az ün-
nepség, hol fogok állni stb. A tanév hátralévô 
rendezvényein valószínûleg hasonló érzések-
kel fogok részt venni.

Ez a tanév – ahogy ezt az igazgatói pályáza-
tomban is leírtam – a tanulóévem.

Akkor beszélgessünk ismét a második tanév 
kezdetekor, és foglaljuk össze a tanuló év ta-
pasztalatait.

Örömmel vállalom a beszélgetést.
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Hosszúra nyúlt idén a nyár, ko-
rán beérett a szôlô. A Táborhegyi 
Szüret ideje októberbôl, 
elôrelopakodott a szeptemberbe. 
Csodás, meleg nap köszöntött 
ránk, mikor kedvenc kis buszun-
kon elindultunk Etyekre. A korábbi 
szokástól eltérôen, most V. Béla 
szerezte meg a buszt, az utánfutót, 
és a szedô-ládákat.

Etyekre érve, Gombai Tibi 
szôlôsgazda, kijelölt nekünk kettôt 
a szüretelendô, „Pinot Blanc” sorok 
közül. A szôlôsorok viszont, mint-
ha meg akarnának minket tréfálni, 
lugasaikat úgy beborították élénk 
zöld leveleikkel, hogy azokon egy 
szem fürtöt nem láttunk. Azt hittük, 
nem jó sorokhoz álltunk, és, már 
valaki leszedte elôttünk a szôlôt, de 
Tibi megnyugtatott minket, ne ag-
gódjunk, lesznek ott fürtök bôven.

- Az idei, tartós szárazság miatt 
lettek ilyenek a lugasok. A szôlô 
védekezik a szárazság ellen, sok 
levelet és friss hajtást hány ki a ve-
nyigékre. A levelek takarják a fürtö-
ket a a Nap tüze elöl, a friss hajtások 
pedig a gyökerek nedvszívó erejét 
növelik meg. A jó gazda, - mint 
mindig, most is -, fi gyel a szôlejére. 
Hallgatja, vigyázza, a küszködô 
tôkéket, nem csípi le leveleket, meg 
az új hajtásokat, hanem meghagyja 
ôket, hadd segítsék az érést, a 
cukrosodást – tette hozzá.

A szôlô, lám, meghálálta a 
törôdést, és egészséges, nagy fürtö-
ket termett, akkorákat, hogy a le-
vélsátor alá bújva, alig-alig tudtuk 
lemetszeni, kiemelni onnan ôket.

Serénykedtünk, így aztán idôben 
végeztünk a szedéssel. Lehordtuk a 
ládákat az utánfutóhoz, bepakoltuk 
ôket, és vártuk, a közben hazaláto-
gató Gombai Tibit.

És ekkor szörnyû dolog történt! 

Nagy igyekezetünkben, nem fi gyel-

tünk oda, és elfelejtettünk szüret 

utáni csoportképet készíteni. Akkor 

hirtelen ezt nem is vettük észre, 

csak késôbb, már a hazafelé bu-

szon. Na, én ott elgondoltam, hogy 

megpróbálok megfesteni magunk-

ról egy elképzelt csoportképet. 

Talán sikerül így megörökítenem a 

társulatot, kerek lehet az idei szüret 

is. Lássuk, mire is jutottam.
Képzeljük el, hogy a lanka alján, 

a glédába rakott, teli ládák mögött, 
büszkén feszít az óhegyiek társula-
ta. A déli nap szeptembert megha-
zudtolva ragyog az égen, és miránk 
eregeti forró sugarait. Nos, hát, 
ahogy az már fényképeszkedô 
csoportoknál szokás, egymás mö-
götti sorokba rendezôdnek a fi gu-
rák. A mi képünkben Kiss Kati és 

Szász Kálmán áll egymás mellett az 
elsô sorban, középen.  Még csak 
véletlenül sem azért, merthogy ôk 
ketten lennének a legkisebbek (?), 
hanem, mert amióta világ a világ, 
helyesbítve, létezik Táborhegyi 
Szüret Etyeken, azóta ez mindig így 
volt. Tôlük jobbra és balra gyere-
kek, akik, általában, a következô 
évben, már a második sorba szok-
tak kerülni. Jut eszembe! A néhány 
éve még az elsô sorban álló, lelkes 
és elmaradhatatlan Pázmándi 
Benô, már két éve is a harmadik 
sorban foglalt helyet, igaz, akkor 
kicsit összehúzta magát. A mostani 
szüretre viszont már el se jött, talán 
azért, mert még az idén sem tud-
tunk negyedik sort nyitni? 
Visszatérve rendhagyó csoportké-
pünkhöz: a második és a harmadik 
sorban állnak elszórtan, magasság, 
barátság és egyéb szempontok 
szerint rendezôdve, az Erzsébetek, 
Évák, Györgyik, Ibolyák, Katák, 
Mariannok, Nadinok, Zsuzsák, va-
lamint a Bélák, Csabák, Ferik, 
Jánosok, Krisztiánok, Lacik, 
Lajosok, Tibik, Tónik, Zsoltok. 
(Elnézést kérek, ha véletlenül ki-
marad egy-egy név, vagy arc a 
képrôl. Ha így lenne, azt biztosan 
Gombai Tibi fi nom borai okozták. 
Azok keverték össze a fejemben az 
embereket és a hozzájuk tartozó 
neveket. Azt hiszem, ez másokkal 
is elôfordul, néha.) A szüretelôk 
tehát összegyûlnek, mosolyognak, 
és elkészül róluk a rendhagyó 
csoportkép. A fotó képzeletben 
akár odakerülhet majd a többi, 
valódi szüreti tabló mellé. Én pedig 
abban reménykedem, hogy az öt-
letem jó volt, és sikerült jól össze-
raknom a társulat arcának a moza-
ikját. Talán hozzá tudtam tenni 
valamit a szüret kellemes, vidám 
hangulatához.

Szász Kálmán

Rendhagyó csoportkép

ÚJBOROK MUSTRÁJA
BORBESZERZÉS

Az etyeki szüretünkbôl készült 

újbor és az Etyek-Budai 

Borvidék néhány újborának 

tapasztalatait vesszük számba

december 10-én,
a Táborhegyi Népházban.

A találkozón a borosgazdák 

bemutatják újboraikat,

boraikból pedig mindenki 

beszerezheti a karácsonyi 

ünnepekre valót.

(Részletek a következô 

számainkban)
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„A lap szeptemberi számában Felcsuti László 
,,Útfelújítások a hegyen” c. cikkéhez szeretnék 
hozzászólni, illetve véleményt mondani.

A körforgalom megépítése valóban hasznos 
és biztonságos, de a Kiscelli-köz egyirányúsí-
tása hátrányosan érinti a Kiscelli-közben élôk 
autósait.

A cikk szerint ,,a városközpont felé igyekvôk, 
az Angol iskolából távozók örömmel fogadták 
a változást”. A mi érdekeink nem számítanak?

Az Angol iskolának saját külön kijárata van a 
Kolostor-utca Kiscelli utca felé /Kiscelli lejtô/ 
ide csak befelé tudnak”; jönni a körforgalom 
felôl.

A Kiscelli-közbôl kifelé csak a köz végén 
levô igen meredek útszakaszon balra fölfelé 
lehet kijutni a Remetehegyi-útra, jobbra nincs 
út, kerítéssel, kapuval elzárt építési terület van 
feltüntetve. Gondolom az építendô golfpálya 
miatt, amire az itt élôknek nincs semmi szüksé-
gük.

A mai benzinárak miatt a jókora kerülô töb-
bletköltséget jelent az ittlakóknak. A Kiscelli 
lakásszövetkezetben 152 lakás és 15-20 családi 
ház ill. társasház található.

A lakszövetkezet l980 óta létezik, az itt 
lakóktól senki nem kérdezte meg a vélemé-
nyüket a változtatásról. Jó lett volna szemé-
lyesen megismerni a terepviszonyokat is a 
döntés elôtt!

Mi miért nem számítunk? Az a fô, hogy az 
Angol iskolába érkezôknek örömet szerez-
zenek?

Jön a tél, a meredek úton még sokmilliós 
terepjáróval is nehéz lesz feljutni. Annál is 

inkább, mivel a hókotrók csak a 165-ös busz 
vonalán és a Remetehegyi úton takarítják el a 
havat. 24 éve lakom itt. Egyetlen alkalommal 
láttam hókotrót a Kiscelli közben. Az Angol 
iskoláig takarította le az úttestet /még az utca 
végéig sem ment el/. Az iskolánál megfordult 
és elment.

Kérjük, vegyék fi gyelembe a helyzetünket a 
tél beállta elôtt, amíg nem késô!

Tisztelettel: ”
H. Éva

A levél kapcsán felkerestük Pálinkás Andrást 
az Önkormányzat Városüzemeltetési 
Osztályának vezetôjét. Megemlítette, hogy egy 
új közlekedési csomópont kiépítésekor be kell 
tartani a vonatkozó szabványokat, forga-
lomtechnikai elôírásokat, ezért a „kialakul” 
állapot nem minden esetben tartható fenn. A 
Kiscelli köz egyirányúsírása azért vált szüksé-
gessé, mert a parkoló sáv mellett nem áll ren-
delkezésre a kétirányú forgalom lebonyolí-
tásához szükséges burkolati szélesség.

A levelet – mint mondta – az Önkormányzat 
is megkapta, ezért helyszíni bejárást hívott 
össze a lehetôségek megvizsgálására, amelyen 
jelen voltak a Nemzeti Közlekedési Felügyelet, 
valamint a Fôváros Közlekedési Fôosztály 
Forgalomtechnikai Alosztályának képviselôi is. 
Megállapították, hogy a kétirányú forgalomra 
van lehetôség, de ehhez a parkolósáv megszûn-
tetése szükséges. Tekintve, hogy a környéken 
lakók érdekeit ez is sértheti, ezért a további 
egyeztetést kezdeményez.

fl 

Néhány nappal ezelôtt a Kórház utcai 
piacnál – a Vörösvári út és a Vihar utca sarkán, 
a széles járdán, 75 fokban, 1,5 métert megadva 
a gyalogosoknak - parkoltam.

A vásárlásból visszaérkezve a személygép-
kocsi szélvédôjén un. Mikulás csomag várt, 
amelyben az óbudai közterület felügyelet a 
járdán való parkolásomat szabálytalannak 
ítélte és távollétemben „helyszíni” bírságot 
állapított meg.

Elôször nem értettem az eljárást, majd töb-
birányú informálódás után szükségszerûen 
bele kellett nyugodnom a büntetésbe, a ma 
érvényes KRESZ szabályok alapján sajnos, de 
igazuk volt.

A KRESZ vonatkozó elôírása 1994-ben vál-
tozott a következôk szerint:

„40.§ (8) bek. A járdán – részben, vagy teljes 
terjedelemben – csak akkor szabad megállni, 
ha
a)  azt jelzôtábla, vagy útburkolati jel megen-

gedi,
b)  a jármû a járda szélességének legfeljebb a 

felét foglalja el,
c)  a járdán a gyalogosok közlekedésére lega-

lább 1,5 méter szabadon marad, és
d)  a jármû tengelyterhelése a 1000 kg-ot nem 

haladja meg.”
Tehát a fô szabály, hogy csak akkor lehet a 

járdán parkolni, ha azt jelzôtábla vagy út-
burkolati jel megengedi (ilyenrôl Óbudán 
nincs tudomásom), de úgy, hogy a b/ - d/ 
pontokban foglaltaknak is eleget kell tenni.

Esetemet az Óhegy-hírek olvasóinak szíves 
fi gyelmében ajánlom, már csak azért is, mert 
a szabálytalan parkolás tarifája 10.000 – 30.000 
Ft, ami egy kicsit „drága luxus”.

Kôrösi László

Olvasói levél

A mi érdekeink nem számítanak?

Az Önkormányzat által 2008 augusztusában 
elkészített út megnyitását mostanáig sikerült egy 
helyi lakónak akadályoznia un. „demokratikus 
eszközökkel”, azaz fellebbezések sorozatával. 
Három év után az Önkormányzat jogerôs hatá-
rozat birtokában az utat végre megnyithatta, az 
eredeti forgalomtechnikai javaslatunknak 
megfelelôen.

Mind a Máramaros út, mind a Remetehegyi út 
megtartotta kétirányú forgalmát, tehát a helyi 
lakók úgy használják az utakat, mint eddig. A 
bánya melletti új útszakasz azonban - az eredeti 
terveknek megfelelôen - egyirányú alulról felfe-
le. Ez tehermentesíti az átmenô forgalmat lebo-
nyolító Máramaros utat, mert aki a hegyen 
északról a városközpont fele igyekszik, az to-
vábbra is a Máramaros utat használhatja, hazafe-
le azonban, elkerülve a balesetveszélyes Mára-
maros utat, az új útszakaszt veheti igénybe.

Aki tehát arra jár éljen a lehetôséggel, mert 
ezzel jelentôsen csökkenti a Máramaros út bal-
esetveszélyességét.                                     fl 

Harsánylejtô Kertváros. Testvér-hegy keleti lejtôin, lezárult Budapest legnagyobb 
kertvárosi fejlesztése. Mintegy 1,3 mrd forintos beruházással elkészült a terület teljes terepren-
dezése, úthálózatának kialakítása és a terület közmûvesítése. A fôváros legnagyobb kertvárosi 
fejlesztésének számító projekt elsô ütemében eddig 88 telket alakított ki a Budapesti 
Ingatlanhasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (BIF), amely a tervezett összes telekszám fele.
A szeptember 29-i, helyszínen tartott avató ünnepségen Angel Gábor, a BIF vezérigazgatója, 
majd Bús Balázs Óbuda polgármestere mondott köszöntô beszédet. „Nem megszokott fejlesztési 
gyakorlatnak vagyunk részesei, amelynek során példaértékû együttmûködés alakult ki az 
Önkormányzat, a kivitelezôk, a Beruházó és az egyes szakhatóságok között.” – hangoztatta 
Polgármester Úr. A köszöntôket a szalagvágás követte. Szép gesztus volt, amikor az ünnep örömét 
egy fa ültetésével adták hírül azoknak, akik ,„Itt fognak lakni!”, és e tájat élvezni fogják.

Megnyílt

a Remetehegyi út
buszvégállomás alatti szakasza

Drága piacozás,
avagy ne parkolj a járdán
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A 4. b osztály 

ellátogatott 

a Parlamentbe. 

Egészen közelrôl 

megnézhettük a 

Szent Koronát, 

amirôl harmadik 

osztályban már oly 

sok szó esett. 

Csendben elkép-

zeltük a régi korok 

nagy királyait, 

amit viselték. 

Gyönyörködtünk 

az ország 

házában, kívül 

és belül.

Megnyílt Pákozdi József 
fotókiállítása
a Táborhegyi Népházban. Mint ahogy 

Gyimesi László megnyitójában 

elmondta, Pákozdinak gyermekkori 

álma teljesült akkor, mikor feleségével és 

édesapjával együtt Arizona és Utah 

állam félsivatagos pusztáin barangolt. 

Az ott készült felvételekbôl kaphat 

ízelítôt a kedves látogató október 26-ig.

Sydney Lumet nevérôl valószínûleg egy 
konkrét fi lm juthat az olvasó eszébe. Ez a tizen-
két dühös ember. De többünknek meglehet ez 
sem. Pedig a 12 dühös ember azért is ismerôs 
lehetne, mert már ötödik éve játszák a Nemzeti 
Színház Gobbi Hilda színpadán.

Az idén tavasszal elhunyt rendezô neve nincs 
a köztudatban. Méltatlanul. Félévszázados pálya-
futása során 45 fi lmet rendezett és habár színvo-
naluk változó, olyan remekmûvek is  kerültek ki 
a keze alól mint a Serpico, A kánikulai délután, 
A domb, Az Anderson magnószalagok vagy 
hogy mást ne említsek ô vitte fi lmre Agatha 
Christie Gyilkosság az Orient Expresszen címû 
klasszikusát. De térjünk vissza a 12 dühös em-
berre, már csak azért is mert ez a fi lm lesz 
programon október 9-ei vetítésünkön. Ez a 
mester elsô mûve amivel egybôl komoly szakmai 
és közönségsikert aratott. Idôsebb olvasóinknak 
lehetôsége volt moziban is megtekinteni az em-
lített fi lmet, méghozzá 1960-ban a Kun Béla téri 
Alfa moziban vetítették. De aki elszalasztotta 
akkor, most lehetôsége nyílik rá hogy bepótolja. 
A rendezô így nyilatkozott fi lmjeirôl: ,,Az összes 
fi lm célja, hogy szórakoztasson, de azok, ame-
lyekben én hiszek, egy lépéssel továbbmennek. 
Ezek arra késztetik a nézôt, hogy megvizsgálja a 
saját lelkiismeretét.” Lumet elsô fi lmjében is 
moralizál. A tizenkét dühös ember nem más, 
mint tizenkét “dühös” esküdt, akiknek dönteniük 
kell egy vádlott életérôl. De ne gondoljuk hogy 
az amerikaiak egyik kedvenc mûfajfi lmjével, egy 
tárgyalótermi drámával van dolgunk. Ezúttal a 
cselekmény ott kezdôdik ahol a 12 esküdt elvo-
nul hogy döntsön a vádlott életének sorsáról. A 
nézô tölti be a kamera szerepét és követi  tekin-
tetével a súlyos felelôsséggel terhelt párbeszédek 
alatt ôrlôdô szereplôk érveléseit, pálfordulásait. 
Volt szerencsém megtekinteni a Nemzeti 
Színházban játszott darabot is pár éve. Hû 
adaptációja a fi lmnek, mégis egészen különleges 
élmény Henry Fonda helyett Kulka Jánost látni 
ugyanabban a szerepben. Fôleg, hogy semmivel 
sem alakítja rosszabbul az adott karaktert.

Október 23-án a Hálózat címû fi lmet láthatják 
akik velünk szeretnék tölteni a vasárnap dél-
utánt. Sikeres elsôfi lmes bemutatkozása után 
voltak kevésbé lelkesen fogadott fi lmjei 
Lumetnek, de a hetvenes évek közepén egyhu-
zamban rendezett négy fi lmet, melyekkel végér-
vényesen kivívta a szakma elismerését. Ezek 
egyike volt a Hálózat. A fi lm egy amerikai tévé-
csatorna életébe nyújt betekintést. A rendezô 
maga is a tv-nél kezdte karrierjét, ennek 
köszönhetô, hogy hiteles és rendkívül jövôbelátó 
szatírát alkotott. A fi lm 1976-ban készült, de fé-
lelmetes az aktualitása ma is. Ugyanakkor na-
gyon precízen vegyíti a szatíra mûfaját a szemé-
lyes drámákkal.

Remélem sikerült felkeltenem az olvasó 
érdeklôdését, és velünk tiszteleg Sidney Lumet 
munkássága elôtt ezen a két, októberi vasárna-
pon.

Varga Szabolcs 

Igazi csapatépítô foglalkozás az év elején elmenni egy kis sárkányhajózásra! A Duna kellemesen 

langyos vízén lágyan siklott a hajónk, amiben nagy igyekezettel próbáltunk egyszerre evezni. Nem 

is olyan könnyû ennyi embernek együtt mozdulni. S ha a kezünknek sikerül, miért ne sikerülne a 

szívünknek is?

Sidney Lumet fi lmjei 

októberben 

a fi lmklubban
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Ismerjük fel és óvjuk természeti kincseinket!
Ismerkedjünk meg közelebbrôl a brokkoli-

val!
A brokkoli, spárgakel (Brassi oleracea L. 

var. italica Plenck) a káposzta egyik termesztett 
változata. A keresztesvirágúakhoz tartozik. 
Dél-Európából terjedt el. Egyéves növény. 
Rövid tenyészideje miatt másodterményként 
termesztik. A hajtás és több kisebb virágzati ág 
elhúsosodik. A virágkezdeményeit kinyílás 
elôtt kell levágni. Ha messzebbre szállítják, 
befóliázzák, nehogy a virágbimbók megsérül-
jenek. A felálló szára leveles. A keskeny levelek 
fodros szélûek. A fényt és a vizet szereti! Értékes 
zöldségfélénk, nem használjuk ki táplálkozási 
elônyeit!

Energia tartalma alacsony (24 kcal/100 g), 
nyersrost tartalma magas (0,8 g/100g).  
Vitaminokban gazdag: C-vitamin, B2, B1, 
folsav. Ásványi anyagok is növelik tápértékét: 
foszfor, vas, cink. A vas és a foszfor együtt ha-
tásos a vérszegényeknek! 

Igazolt a daganat megelôzô hatása!
Brokkoli krémleves. Hozzávalók: szemé-

lyenként 5-8 dkg brokkoli, csont vagy csirkeláb, 
egy tojássárgája, vöröshagyma, só, kevés 

Lestyán levél, ôrölt fekete és fehér bors, 
bazsalikom.

Készítése: a csontlében megfôzzük a hagy-
mát, leszûrjük, szétfôzzük benne a brokkolit és 
tojássárgájával elturmixoljuk. Majd felforraljuk.

Brokkoli rudacskák. Hozzávalók: 25 dkg 
maradék vagy „friss” darált baromfi - vagy sertés-
hús, fél kg brokkoli, két tojás, egy gerezd fok-
hagyma, ízlés szerint fûszerek, liszt, olaj, só.

Készítése: a brokkolit kevés vízzel, fedô alatt 
puhára pároljuk. A brokkolit villával darabosra 
törjük, a darált húst elkeverjük a fûszerekkel, 
tört fokhagymával, tojással és annyi liszttel, 
hogy tömör masszát kapjunk.

Lisztes kézzel rudacskákat formázunk és 
forró olajban, fedô alatt átsütjük, majd fedô 
nélkül körülpirítjuk. 

Használhatjuk: melegen elôételnek, körítve 
(fôzelékre, párolt zöldséghez) fôételnek, hideg-
tálon majonézes saláták mellé, pirított kenyér-
rel.

Nyers brokkoli saláta (elônyös a C vitamin 
„védelméhez”). Hozzávalók: személyenként 10 
dkg brokkoli „rózsák” és karikára vágott 
gyenge szára, saláta fûszerkeverék, olaj, bor-
ecet, édesítô.

Készítése: a brokkolit enyhén sózzuk és 5 
percig állni hagyjuk. A fûszerkeverékbôl vízzel 
teát készítünk, leszûrjük, édesített ecettel ízesít-
jük és ha akarjuk, kevés olajjal meglocsoljuk és 
a „levet” a brokkolira öntjük. Összekeverjük és 
a hûtôben néhány óráig érleljük.

Jó étvágyat kívánok!
Stollmayer Ákosné

Október sok munkát kínál a kertben. 
Vegyük sorba a fontosakat.

Gyümölcsöknél a szedés mellett fontos, 
hogy a gyümölcsmúmiákat is távolítsuk el. 
Diószüretnél ne szájhagyomány szerinti 
“dióverést” alkalmazzuk. Nem tesz jót a fá-
nak. A naspolyával még várhatunk. A varaso-
dással erôsen fertôzött almát, körtét szedés 
után is kezeljük, a jövô évi eredmény érde-
kében.

A lehulló lombot se hagyjuk a fák alatt. Az 
öreg fákat már lehet ifjítani. A csemeték ülte-
tésének is itt az ideje. Vásárláskor ügyeljünk, 
hogy a csemete kérge sima és feszes legyen. 
Amennyiben ráncos, a csemete száraz körül-
mények közé került a vermeléskor vagy 
konténerezésnél, így nehezen gyökerezik.

Díszfák díszcserjék ültetése is most van. A 
csemeték kérge is sima legyen. Eddig száraz 
az ôsz. Az örökzöldek számára vizet kell 
biztosítani. Sok díszfát, díszcserjét díszítenek 
ôsszel színes termések. Ebbôl van, ami ehetô, 
de van, ami mérges. Ilyen pl. a tiszafa. 
Vigyázzunk a gyerekekre.

Fel kell szednünk a fagyérzékeny hagymá-
kat, gumókat. Tisztítsuk meg az évelô ágyá-
sokat, és sziklakerteket a gyomoktól. A 
megüresedett virágágyakat ássuk fel tavaszi 
ültetéshez. A drága ôszi hagymát, pl. liliomo-
két, ültessük rácsos cserépbe. A pocok na-
gyon szereti, így a rágás elkerülhetô.

A gyepet is készítsük elô télre, Hó végén 
nyírjuk rövidre. Erôsen fûsöprûzzük, gereb-
lyézzük át, és szórjuk meg komposzttal.

Helyezzük ki a madáretetôket, így az etetés 
idejére a madarak megszokják ottlétüket.

Szép színes, ôszi kertet, jó kerti munkát 
kíván:

Ort János
kertész

A Hármashatár-hegy felszí-
nét a középkorban még 
egybefüggô erdôtakaró borí-
totta. Mátyás korában legendás 
vadaskertek voltak. Az 1700-as 
években az erdôket kiirtották, 
helyüket szôlôültetvények és 
gyümölcsösök foglalták el. 
Késôbb a szôlô nagy része a 
fi loxéra járvány következtében 
szinte egyszerre elpusztult. 
Mivel nem maradt állandó nö-
vényzet, a csapadék egyre 
jobban fellazította a talajt, s 
hosszú idô alatt le is mosta 
annak jelentôs részét.

A XX. század elsô felében, a 
megmaradt sekély termôréteg 
megtartása, valamint a talajeró-
zió megfékezése céljából eze-
ket a területeket szélsôséges 
körülmények között is élet- és 
növekvô képes feketefenyô 
csemetékkel ültették be, A 
fennyôerdô a talajt megfogta, 
és a többi faj számára is 
kedvezô életteret teremtett. 
Idôvel megjelent a lombos 
újulat, a virágos kôris, a moly-
hos és csertölgy és néhány 
cserjefaj is. A feketefenyô állo-
mány az idôk során az eredeti, 
termôtalaj-kialakító funkcióját 

betöltötte, és jelentôs része 
mára el is öregedett.

A Pilisi Parkerdô Zrt az 
élôhely-rekonstrukció folytatá-
saként a. „Parkerdô természe-
tesen 2010-2012” néven, egy 
több éven át tartó, komplex 
programot indított. A program 
legfôbb célja a lombos 
erdôállomány kialakításához 
szükséges feltételek mielôbbi 
megteremtése, valamint az 
ôshonos fafajok arányának 
maximálisra növelése. A 
mukálatok eredményeként 
olyan társulások alakulnak 
majd ki, amelyek számos védett 

növény- illetve állatfajnak ad-
nak kedvezô életteret.

Az erdôk természetességét 
jelentôsen rontják az utóbbi 
idôkben megjelent ún. „özön-
fajok” (pl. bálványfa, ostorfa, 
zöld juhar, akác), amelyek he-
lyenként a természetes társulá-
sokat visszaszorítva uralkodóvá 
is váltak.

A pályázati forrásból megva-
lósuló munkálatok keretében 
visszaszorítják az invazív fafa-
jok terjedését, továbbá az utak 
lezárásával radikális csökkentik 
a védett erdôterületek 
gépjármû-terhelését is.

Kerti dolgainkA Pilisi Parkerdô Zrt. gondozásában 2011. április elején sikeresen elindult a „Parkerdô ter-
mészetesen 2010-2012 természetvédelmi program”, amelynek során összesen 8 erdészetben kerül 
sor védett erdôterületek rehabilitációjára. Lomniczi Gergely a Pilisi Parkerdô Zrt. szóvivôje 
szeptember 13-án közös helyszíni bejáráson mutatta be az erdôszerkezet átalakítással kapcso-
latos munkálatokat, alkalmazott módszereket. A bejáráson Zsigó György képviselte 
Egyesületünket.

Erdôfelújítás a Hármashatár-hegyen



XVI. évfolyam, 8. szám Óhegy-hírek 2011. október

7



2011. október Óhegy-hírek XVI. évfolyam, 8. szám

8

Elôszó
Könnyû a harcosoknak és 

könnyû az ellenségeknek, ellenfe-
leknek is a barikád két oldalán. 
Ôket az igen vagy nem, a jó vagy 
rossz, a fekete vagy fehér szem-
benállásából fakadó, örök feszült-
ség energiája mozgatja. Emelt fôvel 
és végzetes elszántsággal menetel-
nek a céljuk felé. Nem is tehetnek 
mást, hiszen a sorsukat a történe-
lem írja.

Igaz ez a forradalmak idejére is, 
amidôn a jelen és a jövô gyürkôzik 
egymásnak. 

Valódi harcosok, forradalmárok 
azonban a tettek idején is mindig 
nagyon kevesen vannak. A többiek 
– akikért végül is az egész történik 
– általában akkor és ott nem látják 
világosan a történéseket, s azok 
okait. Valamit érez, gyanít a tömeg, 
de legtöbbször tanácstalanul fi gyel, 
szorong, és ha ôszinte lenne ön-
magához, akkor bevallaná, hogy 
legszívesebben ép bôrrel szeretné 
megúszni az egészet. Én errôl a 
tömegrôl, a „többiekrôl” kívánok 
szólni. Azok emlékét idézem föl, 
akik akkor, itt, Óbudán, körülöt-
tem éltek, velem együtt féltek és 
nem féltek, de, térben, mindnyájan 
meglehetôsen távol voltak a jövôt 
formáló eseményektôl.

A nagybetûs hôsökrôl és a 
nagybetûs gonoszokról, a 
szenvedésrôl és a börtönrôl, a 
disszidálásról és a megtorlásról 
szinte már mindent elmondtak a 
könyvek, késôbb mostanság pedig 
azok a visszaemlékezôk, akik ed-
dig jobbára hallgattak.

Remélem, hogy nekem sikerül 
az ’56-os élményeimet áthozni a 
mába, és megtisztítani a késôbbi 
belemagyarázásoktól, a visszate-
kintés szinte elkerülhetetlen torzí-
tásaitól.

Az iskolában
Szemben állva az Árpád 

Gimnázium fôbejáratával, balkéz 
felôl egy félmagas kôpadkán 
Árpád-címerrel díszített zászlórúd 
áll.

1956. október 25-én délelôtt is 
ott állt, és lakásunk egyik, odanézô 
ablakából látom ám, hogy iskolánk 
igazgatója személyesen, öltönyben-

nyakkendôben, a tetôrôl kihajolva, 
egy hosszú vasdarabbal feszítgeti 
lefele a zászlórúdról az Árpád-
címer fölé szerelt ötágú csillagot. A 
csavarok egy idô után engedtek és 
a csillag zörögve, bukdácsolva a 
mélybe zuhant.

Töredelmesen bevallom, hogy a 
forradalom idôszakából erre az 
egyetlen dologra emlékszem teljes 
pontossággal. Igaz, láttam azt is, 
hogy pár nap múlva Gyula bácsi, a 
gondnok, visszaszereli a csillagot, 
de hogy ez mikor volt pontosan, 
azt már nem tudom.

A közvetlenül október 23-a 
elôtt, - de szorosan hozzá tartozó, 
- történtekrôl is vannak emlékeim, 
ám sajnos ezeket sem tudom 
napra-órára-percre elhelyezni a 
múltban, mégis megidézem ôket, 
mert segítségükkel könnyebben 
összerakható a mozaikkép.

1956. szeptemberében, tizen-
négy évesen, kezdtem meg 
az elsôt, az Árpád I/A, hu-
mán fi úosztályában. Még 
épp’ csak megbarátkoztam 
új társaimmal, fi úkkal és 
lányokkal, mikor valahogy 
október eleje tájékán egy-
szer csak kirúgtak a DISZ-
bôl (Dolgozók Ifjúsági 
Szövetsége), ahová elemis-
ta úttörôségembôl automa-
tikusan léptetett át a kor-
szak. A kirúgó bizottság a 
tanári hosszú asztala mö-
gött (ülve), egyhangúlag 
kinyilatkoztatta, hogy én 
(állva) nem vagyok méltó a 
DISZ-tagságra, mert már 
második hónapja nem fi ze-
tek tagdíjat, ezért törlik a 
nevemet a tagok névsorá-
ból.

A díszes társaság 
szóvivôje a tárgyalás végén 
azt mondta, hogy ha most 
kimegyek innen a terembôl, 
akkor küldjem be a 
következôt.

A másik elôtte-emlékem 
egy újságlap, ami kézrôl-
kézre járt a diákok között a 
folyosón. Ez a koraôszön 
történhetett, mert, emlék-
szem, még rövid ujjú ingben 
rohangáltunk. A lap felsô 

részén egy karikatúra díszelgett, 
ami alatt ez a szöveg állt: „Le a 
ballasztokkal !”. A kép egy léghajót 
ábrázolt, aminek a kosarából 
Rákosi és Sztálin arcú homokzsá-
kokat dobálnak le. A léghajó bal-
lonjára mintha Magyarország lett 
volna felírva, de, hogy ki volt az, 
aki a ballasztokat dobálta, arra már 
nem emlékszem. Arra viszont igen, 
hogy az egyre salátábbá gyûrôdô 
újságlapot kárörvendôn, kuncogva 
adtam tovább én is.

A közvetlen utána dolgok közül 
ugyancsak kettôt említek. Az 
egyik, az akkori tanügyi kormány-
zat idétlen következetességét pél-
dázta. A december elején újraindu-
ló tanítással egy idôben ugyanis 
eltöröltetett a kötelezô orosz 
nyelvtanulás és helyére a tanulók 
egyik fele fölvehette a németet, 
másik fele az angolt. Az elhúzódó 
elsô félév végen, 1957. március 

,,Így éltem meg a forradalmat

– 1956 az élô emlékezetben”

Az Óbudai Múzeum Alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdetett, “Így éltem meg a forradal-
mat - 1956 az élô emlékezetben” címmel.

Az eredményhirdetéskor tudtuk meg, hogy Szász Kálmán, Az Óhegy Hírek szerkesztôje, 
megosztott elsô díjat nyert a pályamunkájával. Az elsô díjon másik kedves cikkírónkkal, Gálosfai 
Jenônével osztoztak. Most Szász Kálmán pályamunkájából közlünk részleteket.

12-én viszont a Kossuth-címeresen 
kinyomtatott, majd késôbb szovjet-
tartományi-címerrel gondosan 
felülragasztott, bizonyítványban 
nem szerepelt sem német-, sem 
angol nyelvi érdemjegy. Igaz, 
orosz nyelvi sem.

A másik utána-dolog pedig 
szóljon az én hôstetteimrôl.

A folyosókon, szünetben, utcai 
harcokról regéltek a fi úk – amik-
ben a barátaik részt vettek (?) –, 
hogy hallgatva ôket egyre szür-
kébbnek kezdtem érezni magamat. 
Elhatároztam hát, hogy én is csiná-
lok valami hôsit, s egy röpke hét 
leforgása alatt, egyrészt hôsiesen 
beiratkoztam fakultatív hittanra, 
másrészt, még hôsiesebben, be-
léptem a korábban betiltott, de 
most újjászületett III. kerületi TTVE 
(Testnevelô, Torna és Vívó Egylet) 
tornaszakosztályába.

Lehet, hogy jobb lett volna, ha 
én is inkább kitalálok valami 
hôsmesét, mert - ahogy az már a 
hôsködéseimbôl eddig is követke-
zett -, mindkettôvel sikerült befü-
rödnöm. A hittan miatt három év 
múlva, a csillagfeszegetô igazga-
tóm nem javasolt egyetemi tovább-
tanulásra, a tornaszakosztály pedig 
másfél év elteltével – tornászok-, 
edzôk- és a pénz hiánya miatt 
végérvényesen megszûnt.

Szász Kálmán
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Az utóbbi idôben egyre gyakrabban hal-
lani a híradásokban, hogy állat okozott 
könnyebb-súlyosabb sérülést embereknek. 
Az álatokat tartó hegyvidéki barátaink va-
jon ismerik-e, hogy milyen szabályok vonat-
koznak állattartókra?

Az Ügyvéd válaszol:

Az állattartók felelôsségét a Polgári tör-
vénykönyv szabályozza. Általános érvénnyel 
mondja ki, hogy „aki állatot tart, az általános 
szabályok szerint felel azért a kárért, amelyet 
az állat másnak okoz.”

Ez a szabály vonatkozik minden olyan 
állat tartására, amely nem minôsül vadállat-
nak. A felelôsség azt terheli, aki az állat fölött 
a felügyeletet gyakorolja. Tehát nem feltét-
lenül a tulajdonos felelôs, lehet az a gondo-
zója vagy a szívességi állattartó is.

Az állattartásra különféle helyi szabályok, 
rendeletek vonatkoznak, amelyeket az állat-
tartók kötelesek betartani. Minden olyan 
esetben megállapítható a felelôsség amikor 
az állattartó megszegi a vonatkozó szabályo-
kat és ezzel másnak kárt okoz. 

Azt a területet ahol kutyát tartanak le kell 
zárni, de legalábbis fi gyelmeztetô táblát kell 

elhelyezni. Önhibának minôsül ha valaki 
uszítja, ingerli vagy bántalmazza az állatot, 
illetve a láncon tartott kutyához olyan közel 
megy, hogy az ôt elérheti.

Bekerítetlen udvaron tartott kutya esetén 
viszont nem elegendô a kutya láncra kötése, 
hanem szájkosár használata is kötelezô.

A veszélyes és veszélyesnek minôsített eb 
tartásáról és a tartás engedélyezésének sza-
bályairól Kormányrendelet rendelkezik. Az 
Állam- és Közbiztonságról szóló jogszabály 
a veszélyes és veszélyesnek minôsített ebet 
polgárjogi szempontból vadállatnak rendeli 
tekinteni.

Természetesen nem csak a kutya tud kárt 
okozni, hiszen volt eset arra, hogy nem 
megfelelôen ôrzött több száz tagból álló 
csorda kitört a karámból és a környezô föl-
deken kárt okozott, vagy a kaptárból kiraj-
zott méhek támadták meg a mellette elhala-
dó lovas szekérbe fogott lovakat. 

Ezekben az esetekben is az állattartó 
kártérítési felelôssége megállapítható, mivel 
nem megfelelôen kezelte, ôrizte az állato-
kat.

Dr. Krzyzewsky Miklós ügyvéd
info@krzyzewsky.hu

30-942 6535

…érkeznek, mostanában, innen-onnan – 
mondják többen is. Fôleg fi zetnivalók ügyé-
ben. Azon tanakodunk, vajon A4-es terjede-
lemben, miért is közlik velünk – a semmit? 
Elolvassuk, végigböngésszük, és értelmezzük. 
Végül legkevesebb azt mondjuk: nana! A he-
vesebb vérmérsékletûekrôl, most ne essék 
szó. De azért tudjuk. Jól tudjuk, mit is reagál-
nának …

Nem a stílussal van a gond, hanem a 
közlendô mikéntje, miértje izgatja „agyon” a 
publikumot.

Azt adják értésünkre, ezért, meg azért, az 
ilyen és olyan paragrafus többféle bekezdése 
alapján ennyit és ennyit kellene fi zetnünk, ha 
…és a számla legalján csupa nullát látha-
tunk.

Végül még azokat a bankszámla számokat 
is felsorolják, mert ha mégis kellett volna, 
akkor ezeket ajánlották volna.

Tisztelettel kérdeznénk, ha nem vonatkozik 
ránk, akkor meg miért is kell ez nekünk?

Felmerül a kérdés, miért is a levél?
Vélhetnénk a dolgot viccesnek is, akkor 

pedig elemezgessük évôdve! Elsôre azt 
gondolhatnánk, valakikben túlcsordul a tu-
dás, szakmájuk ismerete, emiatt éreznek 
közlési kényszert és kívánják velünk is 
megosztani idônként. Nem rejtegetik elôlünk 
tovább.

A köznapi emberek hadd ismerjék meg, 
mennyiféle rendelet, ezek fô- és al- bekezdé-
sei miként nehezítik a hivatalnokok hétköz-
napjait. Bizony anno, ezeket ugyancsak nehéz 
lehetett bebifl ázni, szent isten. Látnivaló mi-
lyen bonyolult, komoly tudást igényel a 

mindennapi hivatali munka. Van talán más 
eshetôség is? Bizony van. Mert ez még, vala-
miféle misszió is lehetne. Mondhatnánk táv-
oktatás.

Ámde lehetne ez egy helyi csapat-tréning 
is. Fôleg, ha az volna a szlogen: ki tud egy-
ségnyi idô alatt több, felesleges levelet kreál-
ni! Ha közölnék a dolog technikai részleteit, 
még javunkra is válhatna. Szívesen beszáll-
nánk, gyakorolgatnánk, ha valamiért felhúz-
zuk magunkat. Így talán az értelmetlen leve-
leknek a gyakorlati életben haszna is mutat-
kozna.

Azonban, a mai pénzügyi világválság ide-
jén, gyakorolni volna ésszerû a mértéktartást, 
a spórolást, amikor a temérdek levelet postáz-
zák, jelentôs summáért. Micsoda költség ez!

És az idô, ami alatt ezeket elkészítik. Az idô, 
pedig pénz, már régóta tudjuk. 

A napokban megjelent az újságokban egy 
ötlet, táncoslábú, észkombájn honfi társunk 
azt találta fel: a válság ellen, ”szedjünk”, 
együnk paprikás krumplit! Csak azt nem 
említi: elôtte, vagy, utána kell-e alkalmaz-
nunk. Magányvélemény: eszünkbe se jusson, 
mivel kockázatos lehet, a patikusunkat errôl 
faggatni, mert vitustáncot kaphatna. A sze-
gény!

Ám az is lehet, ha több jóindulattal kezel-
nénk az ötletet, kiderülhetne, világraszóló 
felfedezésrôl lehet szó. Ki tudja, a paprikás 
krumpli, tartalmazhat olyan komponenseket, 
amiktôl kilábalhatnánk a gondjainkból.

A Világ is, hogy örülne ennek. Egy ember-
ként!

W. Grass

Furcsa levelek…

Állattartók felelôssége

A Vörösvári u 131. szám alatt található 
vendéglô. Neve, tulajdonosa, és belsô ki-
képzése, az elmúlt években többször vál-
tozott. Nem könnyû a mai, nehéz idôkben, 
vendéglôt mûködtetni.

A zárt óbudai belsô udvar igazi kerthe-
lyiségnek való. A nap minden szakában 
kínál árnyékos és napfényben fürdô aszta-
lokat.

A felszolgálás rendes, tisztességes. Akkor 
látom szívesen a pincért, ha éppen szükség 
van rá.

Nem szeretem a nyüzsgô, hangedlivel, 
hadonászó, borravaló vadászokat.

Az étlap! 
Itt bajok vannak. Az elémrakott lap, 

köszönô viszonyban sincs a honlapjukon 
megjelenttel, pedig én arról terveztem az 
ebédemet.

Egy külvárosi kifôzdében is megenged-
hetetlen módon, a Cordon Bleu–t  Gordon 
Bleu–nek írják. Ez nem bûn, ez rosszabb, 
ez hiba, mondaná Churchill.

A leves. Egy fi nom cseh sör után fok-
hagyma krémlevest ettem, jól elkészített 
sajtos krutonnal. Lehetett volna markánsab-
ban fokhagymás, de ez ízlés dolga. A leves 
túl nagy adag volt. Ez a magyar vendéglôk 
örök hibája.

Velôrózsa rántva, tartárral. A tányér 
öncélúan túldíszített, salátafélékkel, ami-
hez egy hadseregnek szánt rizsadag járult. 
A velôrózsákat jól, vastagon panírozták, 
megfelelô barnára sütötték, anélkül, hogy 
felesleges zsiradékot vettek volna fel. 
Belül a velôt alulfûszerezték, pedig azzal 
hervadó frissességét eltüntethették vol-
na.

Ezek ellenére jó volt. A tartár megfelelô, 
minden egyéb jelzô nélkül.

Steak zöldbors mártással. Amikor meg-
láttam a négy-öt centiméter vastag szeletet; 
megnyugodtam. Ez így jó. Médiumra sütöt-
tet kértem. Olyan lett. A tisztességes páco-
lás minden falaton érzôdött. 

A tányér megint agyondíszítve. Séfjeink, 
egyszerûen, nem tudnak mit kezdeni a tá-
nyér szélével. Szemérmesen felöltöztetik 
szegényt.

Ami a zöldbors mártást illeti – az nem 
volt jó választás. Ebben én voltam a hibás. 
Ehhez a húshoz egy fûszervajat kellett 
volna kérnem, esetleg burgundi mártást.

A Borok: A ház boraként fehéret, rosét 
és vöröset kínálnak.

A fehér, elmondásuk szerint, Eger kör-
nyéki olaszrizling. Ne vitassuk. Szép száraz, 
evéshez való bor. A rosénak hosszantartó 
vegyszeríze van. A vörös édes, tehát én 
nem tudom megítélni. Az itallap tartalmaz 
igen jó házból való palackos borokat. Azok 
ajánlhatók.

Pirchala István 
gasztroesztéta

Kemencéskert 

Étterem



2011. október Óhegy-hírek XVI. évfolyam, 8. szám

10

2011. október 23-án zeneszótól 
volt hangos a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola udvara. 
Gyermekek, tanárok, szülôk és 
testvérek siettek az iskola területé-
re, hogy közösen töltsenek el egy 
vidám délutánt, melynek a neve: 
SULI-BULI.

Sok-sok év telt el azóta, hogy az 
elsô tetôavató SULI-BULI megren-
dezésre került. Azóta minden év 
szeptemberének utolsó napjai 
egyikén, az iskola használói kötet-
len formában együtt fôztek, be-
szélgettek, gondolatokat cseréltek. 
Ezen a pénteken sem történt más-
képpen.

15 órakor Nagy Árpád, az isko-
la igazgatója üdvözlô szavakkal 
nyitotta meg – részérôl elôször – a 
rendezvényt. Meghirdette az 
„Arany fakanál” fôzôversenyt, s 
mindenkinek jó idôtöltést kívánt.

A program a 3. osztályosok 
„Gyermeklakodalmas” bemutató-
jával kezdôdött. Közben már 
szorgos kezek elkezdték fôzni a 
fi nomabbnál fi nomabb étkeket. 

Ínycsiklandozó illatok szálltak a 
levegôben, melyet a lázas nyüzs-
gés tett még izgalmasabbá.

15.30-kor a 6.a és a 8. osztályos 
lányok szôlôkoszorút készítettek. 
Ezután az osztályok maskarás 
képviselôi sorakoztak a három-
szintes koszorú mögé. Menyasz-
szonyok, vôlegények, leányok, 
legények, öregasszonyok. „Érik a 
szôlô, hajlik a vesszô…” – hallat-
szott az énekszó, mely bezengte az 

épületet, az udvart és az utcát is. A 
vidám szüreti felvonulás közben a 
felszabadultság érzése sokak szá-
mára emlékezetes élményt jelen-
tett.

15.30-tól 16.30-ig az alsó tagoza-
tosok focimeccseken, sorverse-
nyeken mérték össze ügyességü-
ket. A jól megszervezett és lebo-
nyolított versengés sok vidámságot, 
nevetést és izgalmat jelentett a ki-
csiknek.

16.30-tól póni- és csacsilovaglás 
volt a felsô udvaron. Sokan simo-
gatták meg a két kedves állatot és 
örömmel ültek a hátukra is.

17.00 és 17.45 között a tornate-
remben lufi fújás és -borotválás, 
szkanderbajnokság és célbadobás 
lehetôsége várta a gyermekeket. A 
kacagás és a versengés izgalma 
járta át a helyiséget.

17.00-tól az alsó tagozatosok 
bábokat készítettek természetes 
anyagokból. A szülôk és a testvé-
rek is elmélyülten alkottak. Furcsa, 
aranyos kis fi gurák születtek, me-
lyeket az alkotók haza is vihettek. 

Az itt maradt bábokból kiállítást 
rendeztünk az alsó folyosón.

Ugyanebben az idôben 
elkezdôdött az ételek ízletességé-
nek zsûrizése. A szülôkbôl és tanu-
lókból álló zsûri végigkóstolta a 
remekmûveket, és igen bölcsen 
döntött. Minden osztály tulajdono-
sa lett egy arany fakanálnak. 
Ugyanis volt, aki a legjobb elôételt, 
vagy a legjobb sütit, pitét, vadhúst, 
palacsintát, házi savanyúságot, 

vagy a legjobb babgulyást készítet-
te el.

17.30-tól 18.30-ig a felsôs osztá-
lyok izgalmas focimeccseken vet-
tek részt. A szurkolás és a drukko-
lás lelkes hangja töltötte be a felsô 
udvart.

Gyermekek, szülôk, testvérek, 
régi diákok találkoztak egymással 
ezen a napon. A szeretet, a vidám-
ság, a jókedv és a kacagás mellett 
a tanár és a szülô komoly beszél-
getései, a volt „rákóczis” diákok 
visszaemlékezései, közös fényké-

pezéseik a volt osztályfônökökkel; 
ezek a pillanatok arról tanúskod-
nak, hogy ez a nap egy nagyszerû 
kezdeményezés és hagyomány 
ebben az iskolában.

Marótiné Horváth Gizella, az 
elmúlt évek igazgató nénije is 
megtisztelte jelenlétével a rendez-
vényt. Örömmel telt meg az ô szíve 
is, hogy ez a szép hagyomány to-
vább folytatódik a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskolában.

Szabó Jánosné
szabadidô szervezô

SULI-BULI a „Rákócziban”

A csillagszemû juhász nagyon sármos fi atalember lehetett. De nem érte 

be ennyivel! Nem hajlott meg az értelmetlen parancsok elôtt, hanem 

kitartott a szabadsága és a szerelme mellett. Furfangos észjárása sikert 

hozott az életébe, elnyerte a királylányt és még a királyságot is. 

Mindannyian neki drukkolunk, az ô sikeréért szorítunk, ahogy tettük 

szeptember végén, a Benedek Elek emlékmûsor keretében. Az elôadók: a 

4. b osztály tanulói.
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AZ EGYESÜLET

HÍREI

,,Egynek minden nehéz, 

sokaknak

semmi sem lehetetlen”

APRÓHIRDETÉSEK
•  Vasalást szívesen vállalok. Tel: 20-

482 4807

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

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

Állandó programok a Táborhegyi 

Népházban
1037 Budapest, Toronya u. 33.

Jóga mindenkinek hétfô 17.00-18.30
 csütörtök   9.00-10.30
Társastánc kezdô hétfô 19.00-20.00
Társastánc haladó hétfô 20.00-21.30
Társastánc ifi  szerda 17.00-18.30
Pilates torna szerda, péntek   8.00-10.00
Kézmûves foglalkozás kedd, csütörtök 17.00-18,30
Gyermek torna  kedd, csütörtök 17.00-18.00
Nôi torna kedd, csütörtök 18.00-19.00
Férfi  torna kedd, csütörtök 19.30-20.30
Zenebölcsi második kedd 10.00-11.00
Bridzs klub szerda 18.00-22.00
Hastánc péntek 18.00-20.00
Egyesületi iroda nyitva tartása: szerdán 17.00-19.00 h–ig, a 
hét többi napján elôre egyeztetett idôpontban, tel.: 430 1326. 
Gondnok: Gáspár Aranka, tel.: 30-394 0031. 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.

Újra jelentkezem a bridzs hírekkel. A nyár-
nak sajnos vége, de a nap még mindig bizta-
tóan melegen süt. Ki kell használni az 
idôjárásnak eme kései adományát. Talán ezért 
is vagyunk még viszonylag kevesen a klubban. 
Nehéz ilyenkor beülni egy terembe még ha az 
idô olyan remek szórakozással is telik el, mint 
a bridzselés.

Összeszedem a nyáron történteket. Idén 
sajnos kimaradt a Rab szigeti közös bridzses 
nyaralás, de a szokásos edzôtábort 
Balatonföldváron megtartottuk. Mint idáig 
mindig most is sokat bridzseltünk, de maradt 
idô a játék mellett strandolásra, szórakozásra 
is. Kiss Kati idén is remekelt a fôztjével. Azt 
hiszem ha az ô legendás csülkös bablevesére 
gondolunk, most is összefut a nyál a szánkban. 
Raksányi Gyuriéknál Zamárdiban szintén na-
gyon jól éreztük magunkat, kártyáztunk és 
nyaraltunk. Kati itt is bemutathatta fôzési tu-
dományát.

Ismét megrendezték Nagykanizsai barátaink 
a Dödölle fesztivál idején a szokásos OCSB 
Dunántúli elôdöntôjét.. Mind a fesztivál 
programjai, mind a verseny élvezetes és bará-
ti volt. A dödölle számtalan változata közül 
sikerült egy újabbal közelebbi kapcsolatba 
kerülnöm. Nagyon ízlett a kemencében sütött 
sonkával, sajttal töltött és tejföllel leöntött 
változata. Utána remekül csúszott a sör és a 
bor.

Titokban készítettünk magunkról egy fény-
képet, nyakunkban az aranyéremmel. A kép 
felirata: Ez az az érem, ami nem lett a miénk. 
Sajnos! Méltó elnyerôi a Nagykanizsa egyes 
számú csapata, Marczona Mariann, Minarik 
Attila, Fenyves Jenô és Decleva László. A 
harmadik, negyedik és ötödik hely viszont a 
mi csapatainké volt.

Több héten lehetett versenyezni a negyed 
osztályú minôsítésért, akiknek sikerült meg-
szereznie, azok az MBSZ IV. osztályú MP páros 
bajnokságán vehettek részt. Itt többen is indul-
tunk, közülük Kiss Kati és Csige Józsi szere-
peltek a legjobban. Ôk a 7. helyen, míg a 
Császár Laci - Illés Zoli páros a 8. helyen 
végzett. Gratulálunk!

Nagy várakozással nézünk az október 8-9-i 
hétvége elé, amikor a mi klubunk által szerve-
zett, csapatversenyt tartjuk meg. Erre a kötet-
len baráti találkozóra meghívtuk mindazokat 
a csapatokat, amelyekkel Nagykanizsán verse-
nyeztünk, találkoztunk.

A szeptemberi pezsgô parti eredményei: 
1. Csejdy Biborka és Csejdy Gábor; 2. Lux Judit 
és Erdei Péter 3. Lovász Ágnes és Reimann 
Kati.

Gratulálunk a gyôzteseknek!

Lovász Marietta

Tagdíj
Kérjük tagjainkat, hogy aki a 2011. évre még nem fi zetett tagdíjat, az utalja át az Egyesület 

OTP Bank Rt.-nél vezetett 11703006-20032630 számú számlájára, a közleményrovatban 
„tagdíj” megjelöléssel. A tagdíj összege 2010-ben is 2000 Ft, nyugdíjasoknak 1000 Ft. A beér-
kezett tagdíjak az Egyesület munkájának erkölcsi támogatását is jelzik.

Minden kedves érdeklôdônek 
ajánljuk az „Óhegy-hírek” címû la-
punk hirdetési felületeit szíves fel-
használásra. A lakóközösség iránti 
elkötelezettségbôl, ingyenesen 
szerkesztett, havonta 3000 példány-
ban megjelenô újságunkat eljuttat-
juk a Hegyoldal lakóihoz, hegyi 
irodákkal rendelkezô vállalkozók-
hoz, de eljuttatjuk az Önkormányzati 
képviselôkhöz, és dolgozóihoz is.

Mint bizonyára a kedves olvasó 
elôtt ismeretes, a lap nyomdakölt-
ségeit hirdetésekbôl fedezzük. Így 
a hirdetô nemcsak a hirdetését jut-
tatja el az olvasó asztalára, hanem 
egyben megkönnyíti lapunk megje-
lenését is.

A médiaajánlatunk részletei meg-
találhatók a www.ohegy.hu honla-
punkon, vagy kérésére levélben 
megküldjük.

Szerkesztôk
egyesulet@ohegy.hu

Egyesületünk gyakran adja használatba a Népház termeit. 
Vannak, akik egyszeri alkalommal veszik igénybe, vannak, 
akik hetente rendszeresen.

A 80 m2-es Nagyterem a rendezvény jellegétôl, illetve ber-
endezésétôl függôen 80-150 fô befogadására alkalmas. A fel-
újított nagyterem igényes programok számára is megfelel.

A 36 m2-es Kisterem, a belsô falán a táncosok számára végig 
tükör, táncoktatásra, tornaórák megtartására, és más kisebb 
összejövetelek megrendezésére igen alkalmas. Ezt a termet mi 
gyakran „tükörterem”-nek is nevezzük.

A közel 40 m2-es másik kisterem, az un. „felsô kisterem”, 
amely elôadások, tárgyalások, kiállítások megtartására 
kiválóan alkalmas. A termet gyakran névnaposok, születésna-
posok veszik igénybe családi találkozójukhoz.

Használható a kert is, amelynek kellemesen kapcsolódhat 
a belsô termekéhez, de szabadtéri foglalkozásokra önállóan 
is berendezhetô. A termek használata esetén szerzôdést 
kötünk és rezsihozzájárulást kérünk. Az összeg valóban 
hozzájárulás az épület fenntartásához, közüzemi díjak kifi ze-
téséhez, könnyítve ezzel az Egyesület anyagi gondjait. Ezt 
tagjaink is fi zetik, ha a termeket saját célra használják.

Az idôbeosztás és a hozzájárulás mértéke után érdeklôdni 
lehet a 430 1326 telefonszámon.

Elnökség

Teremhasználat a Népházban

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

Bridzs klub hírei Médiaajánlat
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E-mail: obudalux@oi.hu
Web: www.obudalux.hu
 www.remetehegyi.hu
 www.taborhegyi.hu

Forster Judit
irodavezeto-építész ́́

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

• Erdóalja úton kiadó egy 45 m2-es házrész nappalival és egy galérián lévó 
hálószobával.         Ár: 65 E Ft/hó

• Sürgósen eladó egy 300 m2 lakóterú, 2 lakásos, szeparált ikerházfél, mely-
hez 1000 m2-es kizárólagos használatú telek tartozik.           Ár: 63 M Ft

• Táborhegyen és Testvérhegyen – megbízható kivitelezótól – újépítésú 
társasházi lakások eladók, különbözó méretekben. A burkolatok és a beltéri 
nyílászárók kiválaszthatóak. AZ ELSÓ LAKÁS VÁSÁRLÓJA 10 % 
KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL!

• Erdóalja úton eladó egy újépítésú, 
földszinti 1 nappali + 3 hálós lakás, konyhabútor nélkül.       Ár: 43 M Ft

• Erdóalja úton lévó, 2 szeparált lakásos családiház.        Ár: 87,9 M Ft
• Jablonka úti buszvégállomástól pár percre eladó 

egy 1032 m2-es öszközmúves építési telek.             Ár: 60 M Ft
• Erdóalja úton levó ikerházak                              Ár: 65 M Ft körül

• Újszerú lakásokat 35 M Ft körül,
• S.O.S.! Telket, melynek feléért – értékegyeztetéssel – ügyfelünk 

az általa építendó ikerház felét adná,
• Bérelhetó újszerú lakásokat 150 E Ft/hó bérleti díjig,
• Bérelhetó 1+4 hálós újszerú házakat 2000 EUR/hó bérleti díjig.
• Bérelhetó házat magániskola részére 500 E Ft/hó bérleti díjért.
• Újszerú, panorámás, 5 szobás családi házat 110 M Ft-ig.
• ÉDEN Villaparkban lévó lakásokat,
• EXTRA PANORÁMÁS ÉPÍTÉSI TELKET 

Táborhegyen, vagy Remetehegyen, jó közlekedésnél, 
exkluzív környezetben 100 M Ft-ig,

• Buszmegállóhoz közeli, panorámás építési telkeket 60 M Ft-ig.
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SÁGI MAGDI

INGATLANIRODÁJA

Remetehegyi úti ingatlanirodám

tevékenysége Óbuda hegyvidéki

ingatlanok értékesítése és bérbeadása.

Sági Magdolna

irodavezetô

Remetehegyen, Golf Akadémia 
szomszédságában, 

PANORÁMÁS, 5 szobás  
családi ház  ELADÓ! 

Irányár: 87,9 millió Ft.

Angol iskola közelében,

3 szintes,  6 szobás,
bútorozatlan,  panorámás ikerház  

KIADÓ!

Azonnal költözhetô!
Bérleti díj:  280 ezer Ft/hó+rezsi.

Iroda: Remetehegyi út 52.

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

www.sagimagdi.ingatlan.com


