
Márton-napi „Tök-jó buli”
a Táborhegyi Népházban (1037 Budapest, Toronya u. 33.)

november 12-én, szombaton 19.00 órakor
Megnyitja:

Kelemen Viktória
alpolgármester

A zenét d.j. Sugár Gyuri szolgáltatja!

Az est folyamán:

Gyerekeknek töklámpás-verseny
Uraknak, hölgyeknek jelmezverseny

Tombola

A büfében libatöpörtyû és libazsíros kenyér lilahagymával.
Belépôjegyek kaphatók az Erdôalja ABC-ben és a Népházban, 

felnôtteknek 1000 Ft, gyerekeknek (16 éves korig) 500 Ft.
 

Mindenkit sok szeretettel vár az Óhegy Egyesület Vezetôsége!

(Részletek a 3. oldalon)
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2012 – a változások éve. 
Hogyan tovább?

Az átmenet, majd a következô lépések 
a tudomány és a spiritualitás szemével.
 Találgatások, értelmezések, pánikkel-

tések, utópisztikus téveszmék.
Segítünk eligazodni.

Elôadássorozat
november 18-tól, 

péntekenként 18 órakor.
a Táborhegyi Népházban.

(részletek a 6. oldalon)

Óbuda régi ízei

Óbudáról szóló trilógia harmadik, 
befejezô része.

Gálosfai Jenôné 
könyvbemutatója

november 27-én, 
17 órakor.

(részletek a 5. oldalon)

Lantosné Grubits Gizella
festômûvész aquarellkiállítása nyílik

,,Hajógyári-szigeti 
hangulatok”

címmel a Táborhegyi Népházban,

november 11-én, 
pénteken, 18 órakor
A megnyitón közremûködik: 

Raffinger Éva

(részletek a 3. oldalon)

,,Világnak békessége”
címmel

Ferencz Éva
elôadómûvész adventi estje
a Táborhegyi Népházban

november 26-án,
szombaton, 18.00 órakor.

Jegyek elôvételben is kaphatók 
1000 Ft-ért a Népházban.

(részletek a 3. oldalon)

Készülôdés 
Karácsonyra

Kézmûves foglalkozás 
a Táborhegyi Népházban,

Zsigmond Ágnes vezetésével,
adventi koszorú és karácsonyfadísz készítés 

felnôtteknek és gyerekeknek egyaránt,

november 26-án, szombaton, 
15.00 órakor,

majd december 10-én és 17-én, 11.00 órakor,
Részvételi díj az anyagköltség: 500.- Ft. 

Vasárnapi ebéd
november 20-án, 13.30-kor,

a Táborhegyi Népházban.

Menü:

Jércemáj saláta
Párolt cápaharcsa filé, 

hagymalekvárral, csatnival.
Desszert.

Szakács:

Pirchala István
Jegyek elôvételben kaphatók 1000 Ft-ért 

a Népházban vagy az Erdôalja úti 
ABC-ben, csütörtökig.

Ez alkalommal 15 vendéget tudunk fogadni.

Vasárnapi mozi
a Táborhegyi Népházban

november 6-án 17.00 órakor
Vittorio de Sica: Biciklitolvajok /1948/

november 20-án 17.00 órakor
Nyikita Mihalkov: a Szerelem rabja /1976/

Programok
Vasárnapi mozi nov. 6. vas. 17.00
Aquarell kiállítás nov. 11. p.  18.00
Márton napi Tök jó buli nov. 12. szo. 19.00
Vasárnapi ebéd nov. 20. vas.  13.30
Vasárnapi mozi nov. 20. vas.  17.00
Kézmûves foglalkozás nov. 26. szo.  15.00
Ferencz Éva elôadóestje nov. 26. szo.  18.00
Gálosfai – könyvbemutató nov. 27. vas. 17.00
Mikulás a Népházban dec.  4. vas.  10.00
Mikulás a Virágos-nyeregben dec.  4. vas.  16.00
Újborok mustrája dec. 10. szo. du.
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Nagy találmány az evés. De van ám, ami 
még ennél is nagyobb: ez pedig az ebéd. 
A legnagyobb találmány, azért mégis: az 
együtt eltöltött VASÁRNAPI EBÉD. Mikló-
sunk, vagyis dr. Krzyzewsky Miklós (még 
leírni csak-csak, de kiejteni … azt senki se 
várja tôlem) odafigyelt erre, és meg nem 
hazudtolva önmagát, azaz az „Óhegy Leg-
jobb Szakácsa” nagybecsû cím 2006-ban 
elnyert vándordíjának birtokosaként, olyan 
menázsit rittyentett Márk fiával együtt a 
vasárnapi asztalunkra, hogy az csak, na!

Vaddisznónak hívták ôt, a táplálékunkat, 
amíg élt. Állítólag az elfogyasztása elôtti hét 
csütörtökén, még élve túrta a fôdet. Mi, 
ebben a végzete felé vivô útjában nem 
találkoztunk vele. Szerencsénkre. Nos, a mi 
vadunk ízes pörkölt formájában, és kapros-
juhtúrós galuska kíséretében került elénk, 
vagyis a megterített asztalra. Fenséges volt, 
királyi, az omlós, de mégis formás húskoc-
kák serege. Hmmm! Amíg mi szaporán 
itatva és hümmögve nyeldestük a falatokat 
csöndben voltunk. Együtt falatoztunk Nórá-
val, Miklós leányával, aki mint tudjuk titok-
ban nagy süti-dizájner. Kihasználva nagy 
csendet, és a kellemes családi milliôt, Mik-
lóst a családjáról faggattuk. Elôször gondol-
kodóba esett, aztán megnyílt. Ilyenképpen 
(ha sikerül idéznem):

„…Krzyzewsky Rudolf ükapám 1848-ban 
egy Konstankiewicz Sándor nevû ifjú egye-
temista barátjával jött Bem apó seregével 
harcolni a magyar szabadságért. Végig 
követték a harci eseményeket és így jutottak 
Erdélybe. Gyulafehérvárott beszállásolták 
ôket egy ôsi székely családhoz (Nagyajtai-
Donáth) ahol két leány volt. Ezeknek a 
lányoknak volt unokatestvérük Kolosy Antal 
gyulafehérvári nagyprépost és az ô öccse 
Kolosy Görgy, aki Lamberget leszúrta a 
Lánchídon. Még Petôfi is megemlékezett 
róla az „Akasszátok fel a királyokat” címû 
versében. Kolosy Györgyöt aztán a szabad-
ságharc leverése utáni bosszúhadjáratban 
kivégezték. Emlékét a III. kerületben tér 
ôrzi.

Az egyik lányt ükapám, a másik lányt a 
barátja vette nôül és ottragadtak Gyula-
fehérvárott. Rudolf fia volt Géza dédapám, 
aki unokatestvérét, Konstankiewicz Irmát 
vette feleségül. Elsôszülött fiúk Rudolf 1910-
ben végzett jogot a kolozsvári egyetemen és 
diplomája a dolgozószobámban függ a 
falon. Székesfehérvárra került és ott volt a 
két világháború között polgári vezetô 
ügyész 1941-ben bekövetkezett haláláig. 
Amikor ifjú ügyvédként 1976-ban a Fejér 
Megyei Bíróságon tárgyaltam a tárgyalás 
után visszahívott az idôs tanácselnök és 
megkérdezte, hogy Krzyzewsky Rudolf nem 
volt-e rokon. Még nála gyakornokoskodott 
és nagy tisztelettel emlékezett Rudolfra, 
mint kiváló polgári jogászra. Jenô nagy-
apám több, mint 10 évvel volt fiatalabb 
Rudolfnál és ô Budapesten végezte az orvosi 
egyetemet. Már Trianon után végzett, így 
magyar diplomájával 1925-ben az ifjú fele-
ségével Szeghô (Schneidhofer) Klotilddal és 
a 8 hónapos apámmal átjött Magyaror-

szágra és Arlóban, majd Ózdon élte le életét 
orvosként. Nagy híre és sok története volt az 
ô orvoslásának ott. Beáta lányom a múltkor 
hivatalból ment egy parlamenti bizottsági 
ülésre és a folyosón várakozók között volt 
Fónagy János államtitkár is, aki rákérdezett 
nála, hogy az ózdi orvos nem rokona-e. 
Nagy tisztelettel emlékezett rá.

Szeghô Sándor dédapám muzsikus volt, 
zeneszerzô, katona karmester, a Budai 
Dalárda alapítója. Több operát is írt, a 
Báthory Erzsébetet a Magyar Állami Opera-
ház is bemutatta. Ibsen Ha mi holtak feltá-
madunk drámáját megzenésítette, ô írta 
versben a szöveget is magyarul is és néme-
tül is (ezenkívül olaszul, latinul és ó-görö-
gül beszélt), de sajnos nem tudtam színre 
vitetni a mûvet, mert nem kortárs már. Az 
ô felesége Skoda Klotild volt, akinek unoka-
öccse Somogyvári (Skoda) Rudolf színész. 
Dédanyám apja K&K tábornok volt. Sze-
gény Rudi ezért nem tudott igazán érvénye-
sülni, pedig kiváló színész és grafikus volt.

Anyai ágon a nagyapám Keresztes 
(Büchler) Miklós kúriai bíró volt, a bátyja 
György Tábla tanácselnök polgári ügyszak-
ban. Szegény Gyuri bácsit ki is telepítették 
Hortra. Szeghô dédapám is csak Kodálynak 
köszönhette, hogy megúszta. Keresztes 
nagyapám anyja pedig Herzmansky volt, a 
bécsi áruházasok unokatestvére. Anyai 
ágon a másik dédapám Kropp Kálmán 
alapította és az államosításig tulajdonolta 
a rákospalotai patikát, mely pár évvel 
ezelôtt otthont adott a „Patika” címû TV 
filmsorozatnak. Keresztanyám ma is az 
épületben lakik. Hogy a nyolcadik 
dédszülôm neve is kiderüljön, nos ô 
Dubowitzky volt. Így gyúrt magyarrá és 
magyar érzelmûvé a Monarchia nagy 
kohója.

Apám után én is ügyvéd lettem, nejem is 
az, Nóra lányom mezôgazdasági és élelmi-

szeripari cégek nemzetközi auditora és 3 fiú 
anyja. Nóra pár éve cukrász képességeit 
bemutatta répatortájával az Óhegy legjobb 
sütise vetélkedésben is. Beáta lányom is 
ügyvéd velem egy irodában és egyébként 
sportlövô Európa bajnok. Tartós megbízás-
sal a Köztársasági Elnöki Hivatal peres 
ügyeit viszi, képviseli a Hivatalt és az Elnö-
köt a peres ügyekben, így minden nap 
általában délelôttönként a Sándor-palotá-
ban van. Egy fiú és egy lány ikerpár édes-
anyja. Márk fiúnk utolsó államvizsgájára 
készül a Pázmány jogi karán, míg Zoltán 
fiúnk jelenleg Passauban végzi a Corvinus 
egyetem közgazdasági szakán utolsó évét. 

Számunkra a családból hozott keresztény 
európai polgári értékrend kötelezô és termé-
szetes. Ezt az értékrendet adtuk át gyerme-
keinknek is és szerencsére jó talajba vetet-
tük a magot. Mindegyik gyerekünk tanult, 
két nyelvet megtanult és továbbviszik a csa-
lád szellemiségét. Nekünk sok alkalmunk 
lett volna Nyugaton maradnunk, mert 
nejemmel együtt egyetemistaként énekel-
tünk az ELTE kórusában és még az USA-ba 
is eljutottunk 1972-ben. Nagy dolog volt ez 
akkor. Nagyon sok évfolyamtársam irigyelt 
érte. Az ottani magyar közösségek megható 
módon marasztaltak felkínálva szép leá-
nyaikat és derék fiaikat házastársnak, de 
mi mindig hazajöttünk, mert ide születtünk 
és gyökereink nagyon erôsek. Egyszer leg-
jobb barátunkkal és nejével négyesben 
1979-ben Ravenna fôterén söröztünk és 
felmerült a kintmaradás kérdése, de rögtön 
megállapítottuk, hogy miért mi futamod-
junk meg? Azoknak kell elmenni, akik ide-
genként uralkodnak otthon. Kivártuk. 
Remélem megérte.

A fôzés is családi hagyomány. Apám is, 
nagyapám is szakácskodott. Nagyapámnak 
Ózdon a hegyoldalban volt egy szôlôje kis 
házikóval és ott még én is élveztem egyszer 
a báránypörköltjét, amit egyik húsvétkor 
fôzött. Én 1995 óta vagyok tagja a CCH 
(Club Culinary Hungariae) fôzôklubnak. 
Minden hónap második péntekén fôzünk 
Sopronban egy vendéglátóipari középiskola 
konyhájában. Korábban volt külön buda-
pesti, soproni, gyôri klub is, de 14 fôre 
zsugorodva már csak Sopronban fôzünk 
minden alkalommal 4 fogást. A kanálvezetô 
mindig más tagunk, aki hozza a receptúrát 
és az alapanyagokat. Alkalmanként 16.00 
órától 19.30-ig elkészítjük a vacsorát és 
utána szépen terített asztalnál elfogyaszt-
juk. Ez is része polgári értékrendünk-
nek…”

Vajon melyikünk ismeri ennyire ôsei 
történetét? Meglepve és csodálattal hallgat-
tuk az egymásba szövôdô életutakat, és 
közben újabb kulináris élmény gördült 
elénk: a lekváros papucs nevû csoda-desz-
szert. Sütötte: Daubner. Hát, nem mondom, 
én sem vagyok egy férjideál, de ez a süti 
még nálam is papucsabb volt. De mennyi-
vel finomabb!

Magam részérôl, azt hiszem, jövôre ismét 
Miklósnak adnám a vándordíjat, de mielôtt 
még erre sor kerülne, elkérem tôle a galus-
kája receptjét.

Szász Kálmán

Egy családias „vasárnapi ebéd”
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Fantasztikus partira várjuk a kedves közönsé-
get, kicsiket és nagyokat egyaránt! A gyerekek-
nek töklámpás-versenyt hirdetünk. A lámpáso-
kat mindenki otthon készítse el, a mécsest vagy 
gyertyát már belehelyezve kell elhozni a Nép-
házba. A verseny után a lámpásokat mindjárt 
ki is állítjuk a ház kerítése mellett!

A felnôtt hölgyeket kérjük, hogy boszorkány-
jelmezben érkezzenek, lehetôleg seprûvel. Az 
urakat pedig kérjük, hogy öltözzenek ördög-
nek. Ez nyilván nem okoz majd túl nagy nehéz-
séget! …vagy esetleg „Ludas Matyinak”! Az est 
folyamán megválasztjuk a „Legboszorkányo-
sabb boszit” és a “Legördögibb ördögöt”. Fel-
elevenítünk továbbá egy kedvelt, de már régóta 
háttérbe szorult „mûsorszámot”: az urak (ördö-
gök) lábszépségversenyét! A gyôztesek termé-
szetesen jutalomban részesülnek! Az est végén 
pedig jön az elmaradhatatlan tombola.

A zenét d.j. Sugár Gyuri szolgáltatja! A büfé-
ben – a Márton-napra való tekintettel – liba-
töpörtyû és libazsíros kenyér lilahagymával is 
kapható lesz, és megkóstolhatjuk az idei újbo-
rokat is. Belépôjegyek 1000 Ft-ért (16 éves korig 
500 Ft-ért) kaphatók.

További információ kapható: Benyóné dr.
Mojzsis Dóránál: 30 333 2902

Rájöttem arra, hogy nem 
szabad elrontani, eltorzí-
tani azt, amit a természet 
olyan tökéletesen megal-
kotott, és nem vonhatom 
ki magam a látvány 
élménye alól. Azt az 
érzést festem meg, amit a 
látható világban keresett 
és talált téma megindít 
bennem, s ettôl vagyok 
expresszív, de ugyanak-
kor realista festô is.

Nagykanizsán, a Zalai-
dombságban születtem 
1938-ban. Kicsi korom 
óta szenvedélyesen raj-
zoltam, festettem, így 
aztán az érettségi után a 
szegedi Tanárképzô Fôiskola földrajz-rajz 
szakára jelentkeztem, amelyet 1960-ban 
fejeztem be. Rajzot tanítottam több általános 
iskolában, Nagykanizsán, Miskolcon, majd 
Leninvárosban. Jó mestereim voltak (Budai 
Lajos, Winkler László), akik mindig azt sugal-
mazták, hogy a mûvészi tevékenységet állan-
dóan ébren kell tartani magunkban, mert 
csak alkotó ember taníthat alkotó munkára.

Közben, mint minden fiatal, a modern 
irányzatok hatása alá kerültem, sok kubista, 
konstruktív, majd szecessziós jellegû dolog-
gal próbálkoztam, de egyik stílusban sem 
tudtam magam igazán kifejezni.

Ebbôl a zsákutcából a 30-as éveim végén 
sikerült kilépnem, amikor megkezdtem a 
felkészülést a Magyar Képzômûvészeti 
Fôiskola Rendkívüli Tagozatára, ahol 1984-
ben fejeztem be tanulmányaimat.

A legnagyobb hálával 
gondolok Balogh Jenô és 
Patay László festômûvé-
szekre, akik megtanítottak 
arra, hogy minden vonal-
nak, foltnak jelentôsége 
van, hogy a felületesség a 
mûvészet elleni legna-
gyobb vétség.

Szeretem az Alföldet, 
számomra ez a táj a nyu-
galom, a béke, és mégis 
mennyi feszültség rejtôzik 
benne. Különösen az árte-
reken bolyongok szívesen, 
ahol minden fa egy-egy 
csoda, életek, emberi sor-
sok jelennek meg elôttem 
az ártéri fûzek láttán. Ezek 

a fák szenvednek, sorsuk az állandó meg-
próbáltatás, víz és vihar sorvasztja ôket, 
mégis élnek.

Óbudán tizenegy éve lakom. Fokról-
fokra fedeztem fel, és szerettem meg a 
város szépségeit, patinás épületeit, utcáit, 
de fôleg a Hajógyári-szigetet. A szigeten 
sétálva sokszor megcsodáltam az épített 
kert természetességbe fordulását, a Duna 
építô – romboló munkáját a vízpartokon, 
és az évszakok változásait a növényvilág-
ban. Errôl a tájról az évek során egy 
aquarell – sorozatot festettem, amelyet 
most Önök elé tárok.

Szeretettel várok mindenkit, akinek az 
érdeklôdését sikerült felkeltenem!

Lantosné Grubits Gizella
(A kiállított képek megvásárolhatóak. 

Érdeklôdni lehet: 240-4069)

Szüleim Csík megyében Gyer-
gyószárhegyen születtek, édes-
apám ott szerettett bele édes-
anyámba. Az élet különös varga-
betût íratott velük, hogy egy idô 
után Szolnokon találkozzanak 
újra, ahol összeházasodtak. Édes-
apám kolozsvári jogász diplomá-
jával a Szolnok megyei Néplap 
munkatársa volt. Édesanyám szinte 
mindenhez értett, de legjobban 
azt szerettem, amikor énekelt. Tôle 
hallottam elôször Erdély dalait, 
melyeket különlegesen szép, csen-
gô hangján dalolt esténként.

Gyerekként balettozni, hege-
dülni tanultam, de már akkor is 

énekelni szerettem a legjobban. 
Idôközben Budapestre költöztünk, 
s a Veres Pálné Gimnáziumba 
járva énekeltem a gimnázium 
kórusában, ahol Ugrin Gábor fel-
figyelt hangomra és bíztatására 
l969-ben elindultam a „Röpülj 
páva” népdalversenyen. 1970-ben, 
a döntôben Faragó Laura, Budai 
Ilona mellett én is díjazott lettem. 

A Színmûvészeti Fôiskolán 
1977-ben végeztem. Vidéki szín-
házakhoz szerzôdtem, de általá-
ban a szerepek hívtak új társula-
tokba. Mindent meg akartam
tanulni errôl a csodálatos pályáról. 
Hét éves ausztriai szerzôdés után 

itthon (Debrecenben) folytattam 
pályámat. Boldog voltam a színpa-
don, de nem adott megelégedett-
séget.

Lassan-lassan rájöttem, miért 
kaptam a Jóistentôl tehetségemet, 

mi az én dolgom. Visszatértem 
régi szerelmemhez a népdalok 
világához. Rájöttem, hogy az én 
utam már végleg a néphagyo-
mányhoz kapcsolódik. Most a 
helyemen érzem magam. Az a 
dolgom, hogy a hagyományokat 
éltessem, ezen belül a szakrális 
hagyományokat. Megismerkedtem 
Erdélyi Zsuzsannával, aki fantasz-
tikus munkát végzett a vallásos 
magyar néphagyomány emlékei-
nek gyûjtésével. “Hegyet hágék, 
lôtöt lépék” archaikus népi imád-
ság gyûjtésébôl táplálkozom.

Úgy érzem magam, anyaméhbe 
kerültem, mindig táplál, mindig 
erôt ad.

Erdélyi Zsuzsannával 15 évig 
dolgoztunk együtt, az ô elôadásait 
illusztráltam, majd önálló esteket 
állítottam össze, ilyen a “Világ 
békessége” címû összeállítás is, 
ami az Adventi liturgia alapján 
szerkesztett mûsor. Ezt hozom el 
nektek november 26-án. Adventi 
áhítatnak szánom, Karácsony 
elôtti lélekfürdônek.

„Hajógyári-szigeti hangulatok”
Aquarell kiállítás november 11-én, pénteken, 18 órakor

Márton-napi 
„Tök-jó buli”
November 12-én, szombaton 19.00 órakor
Vendégünk Kelemen Viktória alpolgármester

„Ferencz Évát a képes magazinok oldalain ritkán láthatjuk, a bulvársajtó meg sem említi nevét. Mégis 
ismerjük és szeretjük mûvészetét. Ahhoz az énekes nemzedékhez tartozik, amelynek tagjai alapos tudással 
s elhivatottan adják tovább néphagyományunk énekelt kincseit az anglomán zûrzavar, a modernkedô 
bóvli s a mindent összemázoló világzene fárasztó értéktelenségeivel szemben.” (id.: Patonai Adrienne)

Sokat tudunk Rólad és mégsem eleget. Magánéletedet féltve ôrzöd. Kérlek azért egy kicsit mesélj csalá-
dodról, mûvészi pályád indulásáról. – kérdezte ôt Raffinger Éva, régi barátnôje, aki a választ tisztelt 
olvasóink számára lejegyezte.

„Világ békessége”

www.ohegy.hu
Olvashatja híreinket, rendezvényeinket, 

böngészhet archív cikkeink és fotóink közt.
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„Kedves hegyi lakótársaim! Nem 
titok, évek óta szelektíven gyûj-
töm a szemetet, ami nem 
dicsôség, hanem teljesen termé-
szetesnek tartok. Tudom, hogy 
ezzel nem vagyok egyedül, hi-
szen mások is rendszeresen pa-
kolják papír/üveg/fém/mûanyag 
hulladékaikat az Erdôalja úti 
buszvégállomáson található sze-
lektív sziget tartályaiba. Sajnos a 
szemétszállító cég nem követi 
figyelemmel a felhalmozódó sze-
mét fajtáját: ezért fordulhat elô, 
hogy míg a kék színû papírgyûjtô 
hamar megtelik, az összes többi 
konténer szinte üresen tátong. 
Megoldás lehetne, ha eleve két 

papírgyûjtôt tennének ki (máshol 
is így oldják meg), vagy többször 
ürítenék – de ez szerintem a költ-
ségigényesebb megoldás.

Megvallom ôszintén, sokkal 
szomorúbb dolog az, amit még e 
szelektív szigetek mellett tapasz-
talok hétvégenként. Valaki vagy 
valakik úgy érzik, hogy a szemét-
gyûjtô konténerek környéke sza-
bad szemétlerakóhely és vala-
mennyi szemetét odaömleszti. Ez 
több, mint felháborító, és sajnos 
hetente elôforduló eset. A többi 
már körforgásszerûen zajlik: sze-
mét zacskóban (jobb esetben 
szemeteszsákban) dugig tömve 
kikerül a konténer mellé; kutyák 

széttúrják; esô szétmossa, szél 
szétfújja, nap rohasztja; az arra 
járók (busz utasai, ott lakók) orrot 
befogva/esetleg félrefordulva 
kerülgetik. Majd jön a „megmentô 
sereg” vagyis a kukások, akik 
mindent összeszednek, megtisz-
títják a terepet. A csoda, azaz a 
tisztaság, tart egy napig és min-
den kezdôdik elölrôl.

Kinek jó ez? Mást nem bánt? … 
ahelyett, hogy tiszta, ápolt, barát-
ságos környezetben élnénk. 
Hiszen a hely adott, Budapest 
egyik legszuperebb részén lakha-
tunk! – szemet hunyunk mások 
szemetelési szokásai felett?!

Már húsz éve itt lakom, és 

büszke vagyok erre. Bevallom, én 
lehajolok és összeszedem az elha-
jigált flakonokat, szórólapokat, és 
hiszem, ha mindenki így tenne, 
már tettünk a környezetünk 
védelmében, már csak egészsé-
günk érdekében is!

De elszomorít mások trehány-
sága, nemtörôdömsége. Ha mi itt, 
szûkebb pátriánkban, nem fogunk 
össze és nem figyelünk jobban a 
szemetelô névteleneinkre, s ha 
már megtörtént az eset, nem tesz-
szük a szemetét rögtön a 
gyûjtôbe, mit várhatunk országos 
szinten?

Nem hagyhatjuk, hogy Hofi 
szavai még mindig aktuálisak 
lehessenek:

„Az utca tiszta, tiszta, tiszta, 
KOSZ”.

D.K.
Erdôalja úti „szomszéd”

Olvasói levelet kaptunk környezetünk védelmében, mindannyiunk érdekében

„Az utca tiszta, tiszta, tiszta, …”

Kútvízmérések eredményei

A meghirdetett napon sajnos nem voltunk 
sokan. Akik eljöttek, ezer dolguk közé szorí-
tották be ezt a kis munkát, de igazán vidámak 
voltunk. Összeszedtük a szemetet, meg az 
otthagyott, odahordott fûkaszálékot, meg-
nyestük a cserjéket, kigyomláltuk a feszület 
körüli ágyást, a járda burkolatának nagy 
részét megszabadítottuk a gaztól. A kipusztult 
fákat sajnos nem tudtuk pótolni.

Egy hétre rá azonban nagy fejlôdésnek 
indult a park. Az Bökény Attila Jablonka úti 
társunk segítségével lenyírtuk a füvet, és az 
Önkormányzat támogatásából vásárolt 
termôfölddel kiegyenlítettük a csatorna fölött 
besüppedt sávot, fekete humusszal beszórtuk 
az egész területet, majd fûmaggal újra vetet-
tük. Bízunk a sikerben, reméljük szép pázsit 
lesz tavasszal.

F. L.

Jablonka park 
ôszi felújítása

Megtelt a terem, nem várt érdeklôdés kísérte 
az ásott kutak nyári méréseinek eredményeit. 
Gôgh Zsolt, a Petrik Lajos Szakközépiskola 
környezetvédelmi szakoktatójának bevezetôje 
után Laczi Klaudia másodéves technikus 
tanuló foglalta össze az elért eredményeket. 

45 db ásott kút vízszintmérésének és talaj-
vízminta kémiai laboratóriumi vizsgálati 
eredményeinek feldolgozását mintegy negy-
ven diák végezte el két héten keresztül. A 
vizsgálat kiterjedt a szulfát-, a klorid-, a nitrát-, 
a foszfáttartalom, valamint a ph és a vízke-
ménység értékének meghatározására. A víz-
mintáknak kémiai kiértékelése történt, bioló-
giai nem, mert a mintavétel módja arra nem 
volt alkalmas, és az iskola laborja sincs arra 
felkészülve. A kútvíz más célú hasznosítására, 
vagy kedvezôtlen hatásaira azonban kellôkép 
figyelmeztet bennünket az eredmények.

A mérések szerint sok helyen viszonylag 
magas a szulfát és a klórtartalom, azaz a víz 
gyengén agresszív, ami a betonszerkezete-
inkre lehet káros hatással.

A víz összsótartalma igen magas, ami miatt 
folyamatos mezôgazdasági locsolásra egyál-
talán nem lenne alkalmas, de a ház körüli 
kert napi locsolásánál ezt szinte figyelmen 
kívül lehet hagyni.

A kútvízek nitrát és nitrit tartalma átlagos 
szinten van, ami annyit jelent, hogy a talaj-

vizeket nem éri szerves szennyezôdés, pöce-
gödrök már nincsenek használatban.

A mért vízkeménység szintén igen 
magas, ami a vezetékeken vízkô kicsapó-
dását eredményezi. Az úszómedencével 
rendelkezôk, vagy akik a kútvizet a ház-
tartásukban öblítésre használják, ezt bizo-
nyára tapasztalják is.

Az egyes mérési helyeket és adatokat 
Krepsz Melinda technikus tanuló mutatta 
be, az általuk készített 1:1000-es térké-
pen.

Kovalóczy György Budapest Építés-hidro-
lógiai Atlaszát hozta magával, amely szerinte 
felülvizsgálatra szorulna. Mint mondta, az 
1988. évig mért adatok lapján meghatározott 
maximális talajvízszintet (ami az esetlegesen 
százévente elôforduló szélsôséges értéket 
mutatja meg) az idén mért szintek jelentôsen 
meghaladták. Magyarázatként a 2010-ben 
tapasztalt szélsôségesen csapadékos idôjárást 
okolhatjuk. Mint ismeretes a hegyoldal 
terepfelszíne alatt a talajvíz összefüggô felü-
letet képez, de a terepszint és az agyagfel-
szín változékonysága miatt változó mélység-
ben helyezkedik el. Hol 20-25 m, hol 8-10 
m mélységben, de van, ahol a felszínre tör. 
Ezek a hegyen lakók által is ismert forrá-
sok.

Felvetôdött, hogy a kútvízszintek válto-
zását hosszabb 
távon, több alka-
lommal lenne 
érdemes vizsgálni 
(a szélsôséges 
minimum-maxi-
mum értékek 
miatt). Erre mind 
az iskola, mind a 
t á j é k o z t a t ó n 
jelenlévôk is haj-
landó lennének.

B ü s z k é k 
vagyunk arra, 
hogy az Iskola és 
az Egyesület közti 

együttmûködési megállapodás eredményt 
szült, és ha az a lakók meg a szakma érde-
keinek is megfelel, szívesen folytatjuk. A 
mérési eredmények pontos kiértékelését 
feltesszük a honlapra. Az egyéni adatokat 
azonban nem tesszük fel, de mindenkinek 
elküldjük, akiknek az elektronikus címe 
nálunk ismeretes, vagy aki azt kéri a 30-230 
6994 telefonszámon, illetve az Egyesület 
egyesület@ohegy.hu címére küldött levél-
ben.
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Az élet maga a folytonos változás, mely szabályos 
Hegyoldalunkon szôlô már alig, borász és bor-
kedvelô – szerencsénkre – annál több. És ha 
figyelembe vesszük, hogy a hagyományôrzô 
Táborhegyi Szüretet már több éve Etyeken ren-
dezzük, akkor igazán érthetô, hogy újbor-must-
ránkon többek között az Etyek-Budai borvidék 
borait is megkóstoljuk. Legutóbb többen meg-
kérdezték, hol van ez a borvidék?
Az Etyeki-Budai borvidék a Gerecse-hegység déli 
részétôl a Velencei és a Budai-hegységig húzó-
dik. Az etyeki körzethez Alcsútdoboz, Bicske, 
Csabdi, Etyek, Felcsút, Gyúró, Kajászó, Marton-
vásár, Tordas, Vál, Budafok tartozik, a budai 
körzethez Budajenô, Budakeszi, Pilisborosjenô, 
Telki, Tök, Üröm, a velencei körzetben pedig 
Gárdonyt, Kápolnásnyéket, Nadapot, Pákozdot, 
Pázmándot, Sukorót és Velencét jegyzik. A bor-
vidék közigazgatásilag három megyét – Komá-
rom, Pest, és Fejér – érint.
A legnagyobb területen Olaszrizlinget és 
Chardonnay-t termesztenek, de a Zöld veltelini, 
a Szürkebarát, a Sauvignon Blanc, a Rizlingszil-
váni is gyakori. Újabban kékszôlôket – Pinot noir, 
Merlot és Cabernet sauvignon – is találunk a 
borvidéken, zömmel a pázmándi körzetben.
Az utóbbi évtizedekben a borvidéket leginkább az 
üde, savas, irányított erjesztéssel készült borok 
jellemezték. Adottságai kiválóak pezsgô alapbor 
készítésére, de a borvidék ennél jóval magasabb 
színvonalú borok elôállítására is alkalmas, ezt 
néhány pincészet borai már évek óta bizonyítják.
Decemberi bormustránkra több borászt hívunk 
Etyekrôl, Pilisborosjenôrôl, Sukoróból, Agárdról, 
de több olyan más borvidéken érdekelt pincetu-
lajdonost, kis- vagy éppen nagytermelôt, hobby-
borászt is, aki kíváncsi arra, hogy saját újborának 
mi az erénye, vagy éppen hiányossága.
Szeretettel várunk mindenkit, aki szívesen hozza 
borát, s részt venne a mustrán.

Viniczai Sándor

A Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Kerü-
letünk talán a legrégebbi gyökerekkel rendel-
kezô civil szervezete. 1912-ben alapították 
nagyszüleink, akik a századfordulót követôen 
kaptak telket az akkor még királynôi birtok-
ként nyilvántartott területen. Közigazgatás 
megoldását bízták a megalakult Polgári Körre. 
A Polgári Kör így 2012-ben egy év múlva lesz 
100 éves.

Munkánkat Csillaghegyért, 
a Csillaghegyiekért végez-
zük. Segítjük az itt mûködô 
intézmények, más civil szer-
vezetek munkáját. Program-
jainkat úgy tervezzük, hogy 
mindenki megtalálja az ôt 
érdeklôt. A Csillaghegyi talál-
kozó elôadás sorozatban sze-
repet kap a mûvészet az 
egészség a közélet, a történe-
lem, a gazdaság, a jelen, a 
múlt és a jövô.

Mire vagyunk büszkék? 
Egy közösségépítô munkát 
vállaltunk, melynek eredményeképpen már 
mozgósítani tudjuk lakótársainkat a közös 
célok megvalósítása érdekében. 1999-ben 
kezdtünk takarítani, példát mutatva minden-
kinek, köztéri szobrot állítottunk a Csillaghe-
gyen lakókért sokat tevôk emlékére, hagyo-
mány teremtô programjaink közül kiemelkedik 
a Farsang, a kolbászkészítô versennyel, a min-
denki karácsonyfája, a csillaghegyi Mikulás, a 
kézmûves foglalkozások az Adventhez kapcso-

lódó programjaink a gyermek és felnôtt prog-
ramok, az adománygyûjtés és adományozás, a 
segítségre szorulóknak nyújtott támogatások. 
Büszkék vagyunk arra, hogy munkánkat 
sokan ismerik, elismerik. Büszkék vagyunk a 
csaknem két éve mûködô csillaghegyi ôs-
termelôi piacra, mely nem csak bevásárlóhely, 
hanem találkozó és beszélgetô hely is, az itt 

élôknek, amolyan agora.
Vannak újabb terveink? 

Talán a legfontosabb a Csil-
laghegyen 1941-ben felállí-
tott, majd a második világ-
háború után lerombolt 
Országzászlónak az eredeti-
vel azonos újraállítása. Ennek 
érdekében szorosan együtt-
mûködünk az Önkormány-
zattal.

Mely kérdés válaszolnánk 
szívesen? Talán ha valaki 
megkérdezné, hogy mennyi 
pénzre lenne szükségünk, 
mert ô talán biztosítaná a 

széleskörû, az itt élôk életét szebbé tevô, 
óriási munkához szükséges pénzt. Válaszunk 
rövid, de egyértelmû lenne.

Köszönjük is, és kérjük is mindenki segít-
ségét, aki adni és segíteni akar, vagy szívessen 
bekapcsolódik ebbe a nem könnyû, de 
felemelôen szép munkába.

Köszönjük gratulációjukat:
Debreczeny István

elnök

Bús Balázs polgármester úr idén az Év Civil Szervezete díjat a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesületnek 
(Csipke) adományozta. Az oklevelet Debreceni István, az egyesület elnöke vette át. Ezúton is 
gratulálunk a Csipke vezetôinek és szervezô munkatársainak, hisz szerteágazó figyelmükkel, 
tevékenységükkel a környezô lakosság lakhelyhez való kötôdését erôsítik, érdekeit szolgálják. A civil 
szervezet elnökétôl érdeklôdtünk egyesület életérôl, hogy mire büszkék, vannak-e újabb terveik, és 
vajon melyik az a kérdés, amire õ szívesen válaszolna. Íme a válaszok:

CSIPKE

Etyek-Budai 
borvidék

ÚJBOROK MUSTRÁJA
BORBESZERZÉS

Az etyeki szüretünkbôl készült újbor,
és az Etyek-Budai Borvidék néhány újbo-

rának tapasztalatait vesszük számba

december 10-én, 
szombaton.

a Táborhegyi Népházban.
A találkozón a borosgazdák bemutatják 
újboraikat, boraikból pedig mindenki 
beszerezheti a karácsonyi ünnepekre 

valót.

(részletek a következô számunkban)

Óbuda lakóinak meghatározó többségét a 
második világháború végéig a német 
anyanyelvûek alkották. Míg korábban a 
német betelepülôk csak földmûveléssel fog-
lalkoztak, az 1900-as évek elsô harmadától 
sokan már polgári pályát választottak. Meg-
indult a lakosok polgáriasodása. A szerzô 
most kiadott könyvében ezt a folyamatot írja 
le. Ismerteti, hogy mi volt a munkamegosztás 
a családoknál az 1700-as évek végén, az 1800-
as években, majd a XX. században, illetve 
hogy milyenek voltak a dolgos hétköznapok 
és milyenek az ünnepek.

Leírja, hogy az erôsen katolikus lakosság 
hogyan élte meg egyházi ünnepeit, milyen 
szokásokat alakítottak ki ezen alkalmakkor, 
hogy hogyan zajlott le például a karácsony 
vagy egy búcsú, egy disznóölés. Nemcsak a 
viselkedésben, hanem az étkezéseikben is. 
Leírja, hogy hogyan étkeztek az óhazájukban, 
hogyan változtak étkezési szokásaik a kezdeti 
nehézségektôl az itt eltöltött, immáron köny-
nyebb években.

Kutatása során sikerült összegyûjtenie vagy 

tíz jelentôsebb óbudai 
családtól dédanyáik és 
nagyanyáik féltve ôrzött, 
még kézzel, gyakran 
gótbetûvel, németül leírt 
receptjeit. Ezért a könyv második részében, 
a helytörténetileg érdekes, hagyományôrzô 
szokások leírását receptekkel egészítette ki.

Ez a könyv egy Óbudáról szóló trilógia 
harmadik, befejezô része. Az elsô kötet a 
Zichy uradalomba a török hódoltság után 
betelepített németekrôl szól, címe „Német 
földrôl gyalogszerrel, tutajjal…”. A második az 
óbudai kiskocsmák története kialakulásuktól 
az 1952-es államosításukig, címe „Kockás 
abrosz, jó kadarka”.

A könyvbemutatón sokat megtudhatunk 
majd a szerzôtôl, Gálosfai Jenônétôl, a kuta-
tási munkáról és annak olyan eredményeirôl, 
amelyek a könyvbe már nem kerülhettek be. 
Aki pedig a könyvvel gazdagítani szeretné 
otthoni könyvtárát, vagy azzal karácsonykor 
ismerôseinek kedveskedne, az a helyszínen a 
trilógia mindhárom kötetébôl vásárolhat.

Gálosfai Jenõné 

Óbuda régi ízei
Könyvbemutató november 27-én 17.00 órakor



2011. november Óhegy-hírek XVI. évfolyam, 9. szám

6

Ismerjük fel és óvjuk természeti kincseinket!
Káposztaféle a szintén igen érté-
kes késô ôszi, téli táplálékunk a 
bimbós kel is!

A bimbós kel vagy kel-
bimbó (Brassica oleracea L. var. 
gemmifera DC.) kétéves, keresz-
tesvirágú. A Földközi-tenger 
vidékérôl származó termesztett 
növényünk. Értékéhez nem 
méltóan becsüljük meg! A téli 
hónapokban friss, tápanyagok-
ban gazdag és változatos ételek 
készíthetôk belôle. Elsô évben 
egy métert is elérô vastag szárat 
növeszt. Nagy, kékes leveleket 
hoz és ezek hónaljában növeszti 
a diónyi méretû, tömör kis 
káposztafejecskéket. Mindig csak a megfelelô 
méretû „bimbókat” vágják le óvatosan. Táp-
lálkozási szempontból igen értékes zöldségnö-
vény. Magas a nyersrost (1,4 g/100 g) és az 
energia tartalma (24 kcal/100 g). Vitaminok-
ban gazdag (E, B1, B2, B6, folsav és C). 
Nyersen a C-vitamin tartalma fontos téli 
vitaminforrás. Ásványi anyagai: kálium, vas. 
A folsav és vastartalma miatt a vérszegények-
nek különösen ajánlott. 

Nyers kelbimbósaláta: A bimbókat 
negyedbe, vagy félbe vágjuk, kissé megsóz-
zuk, reszelt fokhagymával beszórjuk és jól 
záródó mûanyag dobozba fél-egy napig a 
hûtôben fonnyadni hagyjuk. Majd leöntjük 
mustáros vagy paradicsomos saláta öntettel. 
Kiváló sült húsok mellé!

Vadhússaláta kelbimbóval: Hozzávalók: 
25 dkg sült vagy fôtt vadhús, 25 dkg párolt 
kelbimbó, fûszerek ízlés szerint, 2 dl tejföl, 
evôkanál mustár, 2 evôkanál paradicsompüré, 

evôkanál olaj, teáskanál piros-
paprika, nagy citrom leve, 10 
dkg csemegeuborka. Készítése: 
a húst hidegen apró kockákra 
vágjuk, a kelbimbót negyedbe 
szeljük vagy egyforma apró 
bimbókat válogatunk. Az ubor-
kát is apró kockákra aprítjuk. 
A tejfölt, a citrom levét, piros-
paprikát összekeverjük és a 
húsra, kelbimbókra öntjük. 
Zárt edényben pár órára 
hûtôbe tesszük. Kiválóan 
alkalmas rozskenyérrel regge-
lire, vacsorára. Fogyó-kúrázók 
ne egyenek hozzá kenyeret!

Vajas kelbimbó: Hozzáva-
lók: kb. 50 dkg kelbimbó, fél vaj, késhegynyi 
bors, só. Készítése: a megtisztított, megmosott 
kelbimbókat sóval, borssal vízben pár percig 
fôzzük. Leszûrjük és forró vajban megforgat-
juk. Frissen tálaljuk, pl. sült húsokhoz. Diétás 
köret!

Aprólékleves kelbimbóval: Hozzávalók: 
50 dkg kakas-, pulyka- vagy libaaprólék, 40 
dkg kelbimbó, 1 teáskanál fûszerkeverék, 1 
közepes fej vöröshagyma, só, petrezselyemzöld 
és kevés lestyán levél.

Készítése: az aprólékot vágjuk darabokra, 
hideg vízbe tegyük fel fôzni, tegyük hozzá a 
fûszereket, hagymát, sót, a kelbimbókat, a 
petrezselyem és lestyán levelet. Tálaláskor 
együtt tegyük az asztalra, vagy válogassuk 
szét az „alkotókat”. 

Még számtalan felhasználása van, de ez egy 
tájékoztató jellegû írás és nem szakácskönyv!

Jó étvágyat kívánok!
Stollmayer Ákosné

Kerti dolgaink

Telefonált kétségbeesetten az 
egyik szomszédasszony. Sejtésem 
beigazolódott, amikor megpillan-
tottam a zöld színû, kb. 1 cm-es 
vállas poloskákat. A vándorpo-
loska (Nezara viridula) egyedei 
nyüzsögtek az összegyûjtésre szol-
gáló befôttesüvegben.

Most vonulnak telelôre, a váro-
sokban falrepedésekben, redôny-
tokokban és a lakásokban keresik 
az áttelelésre alkalmas helyszíne-
ket. Eltaposva jellegzetes poloska-
szagot árasztanak, ezért sokan 
undorodnak tôlük. Amerikában is 
megtalálható, ott déli zöld bûz-
bogár a népies neve. Egyébként az 
embereket nem támadják meg, 
semmiféle betegséget sem terjesz-
tenek. Tavasszal majd újra találko-
zunk velük, kirajzanak és elkezdik 
károsításukat. Dísznövényeken, 
zöldségféléken és különbözô fafa-
jokon szívogatnak. Ide rakják le 
tojásaikat is, melyekbôl kikelô 
eltérô színû és mintázatú lárváikat 
néha még a gyakorlott szakembe-

rek is különbözô fajoknak vélik. (A 
www.ohegy.hu-n az idei 12. 
növényvédelmi felhívásban színes-
ben is megtekinthetik a különbözô 
fejlettségû lárvákat.)

Nyári permetezéssel jól 
gyéríthetôek a kertünkben, de 
ettôl függetlenül lehet, hogy újra 
találkozunk velük jövô ôsszel. Jól 
repülnek, messzirôl is betelepül-
nek. Az ôszi kifejlett példányok 
nagyon ellenállóak, állítólag a 
tömény Domestost is túlélik. 
Védekezésre most nem tudok job-
bat ajánlani, mint a szúnyoghálót 
és a porszívót. Sok sikert!

Zsigó György

Novemberi kerti munkánkat, és 
erre kedvünket részben az 
idôjárási körülmények határozzák 
meg. A hónaphoz sok népi 
idôjóslás is tartozik. „Ha Márton 
lúdja jégen totyog, karácsonyfánk 
vízben tocsog.” Figyeljünk hát 
11-ére.

– Gyümölcsfacsemetéket még 
lehet ültetni, de a kajszit és az 
ôszit jobb már tavasszal.

– Elkezdhetjük a metszéseket 
is. Hosszabb idô áll így rendelke-
zésre, és nagyobb odafigyeléssel 
végezhetjük. 

– Ritkíthatók a ribizli, és kösz-
méte bokrok is, valamint szedés 
után a birs. 

– Ha végzünk ôszi permete-
zést, nem árt a földön lévô lombot 
is kezelni összegyûjtés elôtt. 

– Vadközeli helyeken jó a kéreg 
megvédése rágás ellen, különö-
sen a fiatal fáknál. Lehet pl. fel-
kötözött nádszövettel, vagy mûa-
nyag hüvellyel.

– A díszfüveket kössük össze, 
de NE vágjuk vissza!

– Sekélyen gyökeresedô hagy-

másainkat, és évelôinket védhet-
jük tôzegtakarással, vágott fenyô-
lombbal stb. Takarni kell a 
rododendronokat is. 

– A már behordott muskátlik-
ból, kakassarkantyúból készíthe-
tünk dugványokat, így hamarabb 
indulhatunk tavasszal. 

– A behordott szobanövényeket 
állott vízzel öntözzük. A szellôz-
tetésnél, illetve elhelyezésnél 
vegyük figyelembe az egyes 
növények huzatérzérkenységét.

– Gyepek széleit vágjuk egye-
nesre és ha nôttek, októberben 
még egyszer nyírjuk le. 

– Kerti gépeinket tisztítsuk 
meg, hogy a téli karbantartás ne 
a szennyezôdések kapirgálásával 
kezdôdjön. 

Helyezzünk ki fészekodúkat. 
Ha közelben van etetôhely meg-
szokják a látogatók, és tavasszal el 
is foglalják. Amennyiben meg-
kezdtük az etetést, de nem kenyér-
morzsával, az legyen folyamatos.

Szép novembert, jó munkát 
kíván:

Ort János kertész

„Büdös bogarak 
a férjem hátán!”

Elôadássorozat péntekenként 
a Táborhegyi Népházban.
Elsô elõadás november 18-án, 18.00 órakor.
Az élet maga a folytonos változás, mely szabá-
lyos ciklusokban zajlik. Ezek során - egyes 
kitüntetett idôszakokban - ugrásszerû gyökeres 
átalakulások (korszakváltások) tapasztalhatók. 
Vajon a 2012-re prognosztizált nagy változások 
milyen reális alapokon, találgatásokon, félreér-
telmezéseken, pánikkeltésen, utópisztikus tév-
eszméken alapulnak? Az elôadássorozat ebben 
a kérdéskörben segít eligazodni a tudomány, és 
a spiritualitás nézôpontjaiból.

Elôadók, és témakörök:
1. Dr. Brezovits László /kutató mérnök, meta-

fizikus/: Mit értünk korszakváltás alatt? Hogyan, 
mivel segíthetünk másoknak, és magunknak a 
korszakváltás során?

2. Pállay-Kovács Szilvia /parapszichológus, 
grafikus-festômûvész/: Ébredés az amnéziánkból.

3. Balogh Béla /író, metafizikus, spirituális 
energiagyógyító/: A szeretet törvénye, utak és 
útvesztôk.

4. Oros Andrea, Kun Szilvia /Integrál Akadé-
mia/: Átmenet egy új korszakba integrál szem-
mel.

5. Marinka-Tóth József /kutató fizikus/: A jövô 
környezetbarát energia forrásai és takarékos fel-
használása.

6. Kovács Judit /terapeuta, hanggyógyász/: 
Öntudatra ébredés, egyéni fejlôdés. Áthangolódás 
a Szenzoros Terápiával.

7. Nádorfi Lajos /operatôr, fotográfus/: Termé-
szeti népek üzenete a 21. századnak.

Az esték beszélgetéssel, véleménycserével zárul-
nak. Belépô díj: 1000.- Ft alkalmanként.

Szerkesztôség

2012 – a változások éve.
Hogyan tovább?



XVI. évfolyam, 9. szám Óhegy-hírek 2011. november

7

Sokféle hiedelem, és persze sokféle rossz 
tapasztalat is okozhatja a kutyáktól való félel-
met, nem is beszélve azokról a szerencsére 
kevesektôl, akiknek valamilyen fóbiájuk van 
a kutyákkal kapcsolatban. Nem félnek, nem 
undorodnak, csak egész egyszerûen 
megszûnnek létezni egy kutya láttán… Mind 
e negatív érzelmek között talán a leggyako-
ribb az, amit a kutyák agressziója okoz, 
magyarul a kutyatámadás, amely sajnos 
zavaró gyakorisággal ver éket az ember és 
legjobb barátja közé. Elsôként néhány általá-
nos tény és tudnivaló.

A kutyák leggyakoribb viselkedési zavara az 
emberekkel szemben megnyilvánuló agresz-
szió: az állatorvosok szerint legalább minden 
ötödik kutya viselkedészavaros, és legalább 
minden tizedik agresszív az emberekkel szem-
ben. (Ami azt illeti, errôl igazán az emberor-
vosok vezethetnének statisztikát, hiszen az 
effajta agresszivitás jeleivel leginkább az 
ember-, semmint az állatorvos találkozik…)

Az agresszió természetes része az állatok 
viselkedésének, és egyáltalán nem könnyû 
határvonalat húzni, hogy mi az, ami elfogad-
ható és mi az, ami nem. Nagy általánosság-
ban az embereket vagy/és a kutyatársakat, 
esetleg más állatokat indokolatlanul 
veszélyeztetô, nem provokált, ismétlôdô 
agressziót tekintjük kórosnak, vagyis visel-
kedészavarnak és egyben kezelendônek. A 
kérdés megítélésének sokoldalúságát jelzi, 
hogy míg az etológia agresszióról csak a 
fajon belül beszél, addig a mindennapokban 
gyakran látjuk, hogy ez a viselkedés más 
fajok (például az ember vagy a macskák) 
ellen is irányul. Az elméleteknél fontosabb: 
akkor kell az agresszióval (és más viselke-
dészavarral) foglalkozni, amikor az akadá-
lyozza az ember-állat, vagy az állat-állat 
együttélését.

A kóros agresszió minden kutyafajtában, 
mindkét ivarnál és bármely életkorban 
elôfordulhat, de leginkább a fajtatiszta ebekre 
és a kifejlett kanokra jellemzô. Harapós faj-
táknak tekintjük többek között a német 
juhászkutyát, a cocker és a springer spánielt 
(érdekes módon a harapás-statisztikák örökös 
elsô helye ezeké az aranyos bohócoké), vala-
mint a csau-csaut. (Ez utóbbi „márka” 
veszélyességérôl a Kutyapostás eddig nem 
hallott; ha egyáltalán igaz lehet a hír, akkor 
annak oka vélhetôen a csau néhány különle-
ges tulajdonságában keresendô, például, 
hogy nem ugat, hogy az átlagnál bizalmatla-
nabb, hogy a kutyák azért támadják, mert 
„szerintük” nincs kutyaszaga stb.)

A halálos kimenetelû vagy súlyos támadá-
sok érthetôen a közepes és a nagy testû, 
harci, ôrzô-védô és szánhúzó kutyák körében 
fordulnak elô. (Igazi baj akkor van, ha a 
támadó kutyák többen vannak.) Ilyen a 
meglehetôsen rossz marketinggel rendelkezô 
pit bull terrier, a rottweiler, a német juhász-
kutya, a dobermann, a kaukázusi juhászkutya 
vagy a szibériai husky. A férfiak és a fiúk 
kétszer olyan gyakran szenvednek el kutya-
harapást, mint a nôk és a leányok. A harapá-
sok áldozatainak mintegy 60 százaléka 10 
éven aluli, a halálos kimenetelû támadások 

ennél is nagyobb arányban irányulnak gyer-
mekek ellen. A legtöbb esetben a megtáma-
dott személy ismeri a kutyát; az esetek 55 
százalékában egyenesen a saját kutya a 
támadó.

Mindebbôl levonhatjuk azt a statisztikailag 
mindenképpen indokolt következtetést, hogy 
ha fiú csemeténk mellett egy harcias kutyát 
tartunk, akkor jobb, ha felkészülünk a bajra. 
Persze, ez azért messze nincs így, mert arról 
ugyebár senki nem vezet statisztikát, hogy a 
kutyák hány embert nem harapnak meg… Jól 
is néznénk ki, ha minden kutya és minden 
gazda potenciális szereplôje lehetne egy-egy 
támadásnak; rövid idôn belül vagy az ember 
vagy a kutya kipusztulna a földön.

De azért jó, ha tudjuk, az ember legjobb 
barátja egykor ragadozóként indult neki a 
teremtésnek… Valamint azt is véssük az 
eszünkbe, hogy ma mintegy 400 kutyafajta 
létezik a világban, s majd mindegyiket más 
és más feladatokra tenyésztették ki. Ami azt 
jelenti, hogy a 400 féle kutya más és más 
genetikai örökséggel rendelkezik. Tehát pél-
dául egy kisgyerek mellé tökéletes társ lesz 
egy retriever – és az egyetlen, amitôl félni 
kell, hogy pofán nyalja és felborítja a csöpp-
séget –, míg ugyanerre a feladatra egy harcos 
eb nem feltétlen alkalmas. Illetve lehet abból 
is gyerekfelvigyázót nevelni, és a retrievert is 
el lehet vadítani, de ehhez rengeteg idô és 
gyakorlás szükséges.

Mindebbôl következik, hogy a kutyatáma-
dások egyik oka az, hogy az emberek nagy 
része nem tudja, milyen tulajdonságokkal 
rendelkezik a kutyája. Hall valamit haran-
gozni egyikrôl, másikról, vagy bedôl a divat-
nak, esetleg fel akar vágni – ha a sajátjával 
nem tud – a kutyája erejével, vadságával, és 
beválaszt magának egy olyan négylábút, aki 
mindenkihez való, csak éppen hozzá nem. 
Még nagyobb a baj, ha ez nem is érdekli, és 
nem törôdik azzal, hogy egy érzelmekkel teli 
élôlényt birtokol, aki mondjuk nem tûri a 
bezártságot, ingerlékeny, zavarják a gyerekek, 
féltékeny, veszélyben érzi korábbi helyét a 
családban – sorolhatnám.

Rengeteget árthatunk magunknak, és per-
sze kutyánknak, környezetünknek a helytelen 

neveléssel is. Errôl máskor hosszabban is 
cserélhetünk eszmét, most csak egy nagyon 
divatos tévedésre térnék ki. A kiképzôk – de 
még a tévébôl is ismert csodálatos kutyadoki: 
Cesar Millan is – veszettül hisznek abban, 
hogy az a helyes, ha mi vagyunk a falkave-
zérek. Tudom, hogy akik ebbôl élnek, nem 
örülnek majd ezt hallani: butaság ez a falka-
vezérség. Hiszen ôk azt tanítják, hogy visel-
kedjünk falkavezérként, mi menjünk ki 
elôször az ajtón, a kutya az asztalról ne kap-
jon falatokat, soha nem alhat az ágyunkban, 
s egyáltalán: egész napját és életét mi dirigál-
juk, miközben szerintem erre nincs szükség. 
A legtöbb kutyának eszébe sem jut ilyesmi, 
és, ha rendszeresen lenyomják a földre a 
dominancia érzékeltetésére, vagy elveszik az 
ételét elôle, azzal csak neurotikussá teszik.

A kutyaôs farkasoknál sincs ilyen. A „falka” 
egy szülôpárból és utódaikból áll. Nincs ott 
vezér, a pár tagjai nem harcolnak egymással, 
hanem együttmûködnek, a kölykök sem 
vetélkednek a szülôkkel, hanem tanulnak 
tôlük. Ivarérés után azonban az utódok vagy 
távoznak maguktól, vagy a szülôi erôszaknak 
engedve indulnak útnak, hogy megalapítsák 
a saját falkájukat, s amíg meg nem lelik, addig 
bizony kemény harcok várnak rájuk. A kutyák 
élete ugyanígy indul, a különbség, hogy az 
ember neveli fel ôket, és az elválás-motívum 
is hiányzik: önszántukból soha nem hagyná-
nak el bennünket. De az azonosság: nekünk 
sem kell falkavezérnek lennünk.

Ugyan pontosan nem tudjuk, hogy a kutya 
minek tekint bennünket, de, hogy minek 
nem, azt viszont igen. Nem tekint a párjának, 
mert párosodni – rendszerint – nem kíván 
velünk. Szülôjének sem, mert akkor ivarérés 
után igyekezne elhagyni bennünket. Vélhetôen 
a miénk egy kivételes kapcsolat, amire 
nagyon találó kifejezés, hogy a kutya az 
ember legjobb barátja, ami a kölcsönös sze-
retetre és legfôképpen egymás határainak 
tiszteletben tartására épül. Persze, azért akkor 
sincs baj, ha – mint ahogy sok családban 
szokás – a kutya családtagnak számít, sôt, úgy 
nevelôdik, mint egy gyerek. Ami azt illeti, 
képességei is erre determinálják: élete végéig 
nagyjából egy hároméves gyerek szintjén 
„mûködik”. És éppen ezért nem falkavezér-
ségre, csakis szeretetre van szüksége…

Szücs Gábor

A falka, vezér nélkül
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OTTHON
A legelején – amikor még nem sejtettük, 
hogy mi lesz, de már éreztük, hogy zûr van 
– a Pityu sorsa aggasztotta legjobban a csa-
ládunkat. Pityu öt éve lakott nálunk és egy 
értelmes beszédû, zöld tollazatú törpepapa-
gájt tisztelhettünk személyében. Fagyos téli 
délutánon hozta haza apám – lecsalogatva 
ôt a szomszédos teniszpálya kerítésérôl, ahol 
nem tudni mióta kuporgott félig megfagyva 
és gurgulázó torokhangokat ropogtatva. 
Beköltözése után nagyon hálás és hûséges 
családtaggá, késôbb pedig nagyra becsült 
családfôvé nôtte ki magát. Babusgattuk, 
dédelgettük a kedves madarat és féltünk, 
hogy elpusztul, ha nem tudjuk neki besze-
rezni legfôbb táplálékát, a köles magot. 
Persze, ki más segített volna rajtunk, ha nem 
a Bori néni. Valahonnan, a nemtudni-
honnanafenébôl, kétzsáknyi köles magot 
szerzett, annyit, hogy Pityu, még a hatvanas 
évek elején is ebbôl a magból ropogtatott, 
akkor, amikor már a Tél utcai trafik, gazdá-
jával együtt rég az eszetlen, barbár 
várostalanítás áldozata lett.

A kétemeletes, körfolyosós házban, ahol 
laktunk, 1956. októberében derült ki, hogy 
a pontosan harmincöt koponyányi hat és 
tizennyolc év közötti gyereket nem lehet 
otthon, rendben és csendben tartani. 
Ennyien voltunk ugyanis mi, a jövô nemze-
déke, a visszhangos udvar gyerekserege.

Szerencse, a különbözô korcsoportok 
gyorsan megtalálták elfoglaltságaikat. A 
kicsik, egy-egy nagymama védôszárnyai 
alatt, valamelyik nagyobb lakásban 
„dedóztak”. A közepesek – ezek közé tar-
toztam én is –, a félközepesek népes csapa-
tától kísérve, a nagyokat majmolták: köhé-
cselve cigiztek a padláslépcsôn és az „Oly 
távol messze van hazám”-at meg a „Bár-
hogy lesz, úgy lesz”-t nyikorgatták, nap-
hosszat. A nagyok – talán nekik lehetett a 
legjobb – naponta többször is felkeresték 
a ház félhomályos zugait, és önfeledten 
csókolóztak mindaddig, míg valamelyikün-
ket oda nem ette a fene.

Volt azonban egy valami, ami kortól füg-
getlenül, mindnyájunkat mozgásba hozott. 
És ez nem volt más, mint a porolóudvarban 
felállított pingpongasztal. Az udvarba szaba-
dulva, ôrült ordibálás közepette rohantunk, 
ütôvel a kezünkben, körbe-körbe a „nem 
esik le” játékot játszva.

A porolóudvari orgiáknak az ebédre hívó, 
szülôi kurjongatások vetettek véget.

És most, a majdnem idilli képek után, 
néhány szót a söpredékrôl is ejtenék. Tudom, 
ez kényes dolog, mert ’56-tal kapcsolatosan 
sokan nem szeretik, ha söpredéket emleget-
nek, pedig sajnos az is volt.

Apám párttitkár volt jó ideje egy kis budai 
cipôjavító szövetkezetben, és tanácstag is, a 
III. kerületi Tanácsnál. Nem volt kiemelt 
káder, a többi melóssal együtt kente a csirizt 
a bélésekre, verte a faszöget a bakancsok 
talpába, tanácstagként pedig, az emberek 
ügyes-bajos dolgait intézte. Egy alkalommal 
a körzetéhez tartozó, Szépvölgyi úti munkás-
lakások egyikében nyomorgó sokgyerekes 
családnak segíthetett, és a házunk szomszéd-
ságában lévô épület megürült házmesteri 
lakását kiutaltatta nekik. Az immár utcaszom-
széddá lett család feje az elsô adandó alka-
lommal, október 29-én, felírta apámat a - még 
november 7-e elôtt felakasztandó - népárulók 
feketelistájára. Harmincadikán délelôtt meg is 
jelent a házunk kapujánál, megdöngette azt, 
és apám kiadását követelte a házmesterünktôl. 
Szavaiból kifogyván, nyomatékul meglengette 
az üvegablak elôtt a nyakába akasztott „davaj 
gitár”-t, a korszak divatos géppisztolyát. Sanyi 
bácsi, a házmesterünk kinyitotta a kaput, 
kilépett, szájon vágta a döngetôt és bajsza alól 
mordulva odaszólt neki, hogy tûnjön el még 
a környékrôl is, ha kedves az élete. Gitáros 
hôsünk hôkölt egyet s mikor a Sanyi bácsi 
kartávolságán kívülre került, sürgôsen futni 
kezdett. A sarokról még hátraröffent egyet, 
megígérte, hogy egyszer még le fogja ô …-ni 
az apám sírját.

Alig egy évtized múltával, az Óbudai 
Temetôben, egy elgazosodott hantból kiálló, 
korhadt fejfára bökött az apám:

- Ô volt az! – mondta.

 A DUNA-PARTON
Az ’56-os tél kemény volt. A Duna-parti 

focipálya kerítéséhez fagyott, összetorlódott 
jégtömbök alól nehezen apadt ki a Duna. A 
Nap még hetekig nem tudta leolvasztani a 
parti sétaút fölé belógó, szürkés-koszos, 
havas tömböket, pedig a jeges ár már levo-
nult a mederben.

Aztán egyszerre melegedni kezdett az 
idô, megindult az olvadás, s pár napra 
ismét feldagadt a folyó, de csak azért, hogy 
utána rég nem látottan alacsony szintre 
apadjon vissza. A ferdén rakott kôpart 
lábánál, a lapos párkányon száraz cipôvel 
lehetett járni és a homokos, kavicsos 
szûzmederbe sok helyen több méternyire 
begyalogolhatott az ember. Mi gyerekek be 
is gyalogoltunk és az áttetszô vízbôl kezd-
tük kiszedegetni azt, amit az öreg Duna 
nem akart befogadni: a magas vízálláskor 
a folyóba hajigált fegyvereket. Volt ott min-
denféle régi forgópisztoly, újabb fajta revol-
ver, leventepuska és egyszer egy csont- és 
gyöngyház berakású nôi kispisztolyt is 
találtunk. A fegyvereket még ki sem kezdte 
a rozsda, annyira frissen kerültek a vízbe, 
ami mutatta, hogy a harcosok nemrég sza-

badulhattak meg tôlük. Mi természetesen 
gondosan kitisztítottuk, bezsíroztuk, és 
olajos rongyba tekerve rejtettük el ôket a 
ház egyik zárható, de gazdátlan pincereke-
szébe.

Húsvét tájékára már csinos kis arzenált 
sikerült összeszednünk, néhány nyeles kézi-
gránáttal is kiegészítve a gyûjteményt. Büsz-
keség dagasztotta a mellünket és szinte 
naponta osontunk le a „pinyôbe” megnézni 
a kincseinket. Fegyvermesterünk, a tizenkét 
éves Laci, nagy szakértelemmel forgatta 
kezében a különféle gyilkoló eszközöket és 
elhatározta, hogy valahol kipróbálja ôket. 
No, nem gyilkolásra, csak úgy puffogta-
tásra.

Egy késô délutánon aztán, zsebre csapott 
egy TT-pisztolyt (azóta sem tudom, mit jelent 
a TT.), kézigránátot nyomott a kezünkbe, és 
hármasban leballagtunk a szennyvízkifolyó 
Nagyszombat utcai alagútjához. A sétány 
szélén megálltunk, végigvizslattuk a partot, 
majd leereszkedve a lépcsôn, a legalsó fokról 
jó messzire behajítottuk a gránátokat a zava-
ros vízbe.

Aztán, uzsgyi, be az alagútba.
Talán mondanom sem kell, csak a Lacié 

robbant. A sûrûsödô alkonyatban alig hall-
ható dörej elhalta után még néhány percig 
lapultunk, aztán kimerészkedve újból körül-
kémleltünk. Sehol senki. A parton nem járt 
egy lélek sem.

Az akció azonban még nem ért véget, mert 
Laci úgy döntött, hogy kipróbáljuk a TT-t is. 
Ismét bebújtunk hát az alagútba és jócskán 
begyalogoltunk a sötétségbe. Ott Laci 
elôvette a revolvert és háttal a kijáratnak, 
három lövést adott le szakszerûen az alagút 
gyomrába. A felcsattanó dörrenések hallatán 
majdnem becsináltunk, az egyre halkuló 
visszhang pedig kísérteties sóhajával, meg-
vacogtatta a fogunkat. Fejvesztetten rohan-
tunk kifelé, de az óvatosság ismét megállított 
bennünket a bejáratnál. Látta-e, hallotta-e 
valaki a lövéseket? Sosem derült ki. Mi 
viszont rövid, várakozás után gyorsan elinal-
tunk a partról és - nagy kerülôt téve - haza-
menekültünk nem létezô üldözôink elôl.

Pár nappal a Duna-parti hadgyakorlatun-
kat követôen Laci, váratlanul, bekötött comb-
bal jelent meg köztünk. Kiderült, hogy ö, a 
TT-t magánál tartotta. Másnap, egyedül sétált 
le a partra, megnézte tetthelyünket, és visz-
szafelé jövet, a zsebébe nyúlva, véletlenül 
elsütötte a revolvert. Tompa ütést érzett a bal 
combján – így mondta –, semmi mást, majd 
húsz lépés után érezni kezdte, hogy valami 
folyik a lábán, de mire megnézhette volna, 
mi az, már ájultan esett össze. A Margit-kór-
házban tért magához, és elôbb az orvos 
kimért, késôbb a szülôk izgatott szavaiból 
tudta meg, hogyan is került oda.

Szerencsére, sem Laci balesete után köz-
vetlenül, sem késôbb nem követte az ügyet 
felelôsségre vonás. Mi többiek azonban hírt 
véve a fegyverrejtegetésért járó megtorlások-
ról, hamar összekaptuk a gyûjteményünket, 
szatyorba rejtettük, és öklömnyi kôdarab 
társaságában behajítottuk a Dunába. Majd-
nem pontosan oda, ahonnan nemrég kiszed-
tük ôket.

Szász Kálmán

Az Óbudai Múzeum Alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdetett, “Így éltem meg a for-
radalmat - 1956 az élô emlékezetben” címmel.  Szász Kálmán dijnyertes pályamûvébôl az 
elôzô számunkban közlünk részleteket. Most újabbakat olvashatnak.

„Így éltem meg a forradalmat –
1956 az élô emlékezetben”
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Volt egyszer, hol nem volt, két 
igaz barát – mint a mesében. 
Kicsi koruktól kezdve közel 
laktak, majd ugyanabba az 
oviba, iskolákba jártak. Fel-
nôtté cseperedtek. Megnô-
sültek. Az egyiknek kicsi fia, 
a másiknak leánykája szüle-
tett.

Sajnos a gyermekek alig pár 
hónapos korukban, szinte 
egymás után visszamentek 
angyalkának Jézuskához. Így 
aztán a két Kicsi nyughelye, a 
gyermekparcellában egymás 
mellé került. A két barát 
együtt élte át a nagy veszte-
séget. Igen nagy volt a bánat 
– mondani sem kell.

A kislányos apuka ková-
csoltvas padot készített. Ezen 
üldögéltek, bánkódtak a sze-
gény apukák. Ajándékot, 
virágot hoztak a gyerekeknek, 
minden ünnepen.

Egyszer csak a kislányos 
apuka nem jött többé. Örökre 
elment a pici lányát ôrizni, 
védeni. Hamvait ide temet-
ték.

A jó barát, ettôl kezdve, ha 
a kicsi fia nyughelyét gon-
dozta, gondoskodott a másik 
sírról is. Idôvel a másik barát 
is eltávozott. A fia mellé 

kívánkozott szüntelen. Oda is 
temették a hamvakat.

Most egy idôs rokon gon-
dozza a kisfiú és az apukája 
sírját. Ô mesélte, a megható 
barátság történetét. Mindkét 
barát sírjára visz virágot. A 
másik sírt is gondozza, mivel 
sosem lát ott senkit. Elôször 
csak a kis padocska adta fel. 
A deszka rész elkorhadt, 
jelenleg a vasváz árválkodik 
javításra várakozva. A sír is 
bedôlt.

A néni pedig nem adja fel, 
gyakran kilátogat, egyformán 
osztja el szeretetét. Elsöprö-
geti a lehulló faleveleket, friss 
vizet hoz a vázákba, közben 
sóhajtozik a korai elmúláson.

Jól tudja Ô is, mi is, az 
idôseknek egyszer el kell 
menni, a fiatalok, pedig elme-
hetnek. Ez utóbbi azonban, 
sosem igazságos.

A hagyomány-ápoló ember, 
amikor november elsô napja-
iban meglátogatja a sírkerte-
ket, virágot visz, meggyújt 
néhány gyertyát, elmond egy 
imát, megpróbálja tudomásul 
venni a természet rendjét. 
Nem felejtünk, bele kell nyu-
godni, amin nem lehet változ-
tatni.

Amikor visszanézünk még 
utoljára a szeretteink gondo-
zott nyughelyére, békét 
kapunk a szívünkbe. Akár 
rokonok, akár barátok, régi 
szomszédok nyughelyét láto-
gatjuk, mindig felidézôdik a 
sokféle baráti érzés, történet, 
ami által gazdagabbak lettünk 
érzelmileg.

Akármilyen rohanó is a 
világ, az érzelmek, nagyon is 
fontosak maradnak.

W. Grass

Valamelyik reggel a rádióban hangzott el egy 
riport kapcsán, hogy „…. a Polgármester a Fô 
téren adott helyt a kiállításnak….” Nyilván-
való, hogy a Polgármester helyet adott a Fô 
téren a kiállításnak, ugyanis helyt adni a 
Bíróság szokott az elôterjesztett keresetnek 
vagy a másodfokú Bíróság a fellebbezésnek. 
A köznyelvben gyakran tévesztik össze a két 
kifejezést, pedig mást jelent helyt adni, és 
mást jelent helyet adni. Vannak azonban más 
hasonló tárgyalóteremben elhangzó szavak, 
amelyet gyakran rosszul alkalmaznak laiku-
sok. Melyek ezek a szavak?

Az Ügyvéd válaszol:
Amióta a törvény elôírja, hogy az ingatlan 

tulajdonjogának átírásához Ügyvéd által szer-
kesztett és ellenjegyzett okirat szükséges, 
azóta elôtérbe került az ellenjegyzés szakki-
fejezés. Gyakran használják azonban helyte-
lenül ezt a szót a köznyelvben úgy, mint 
„mikor jegyzi ellen az Ügyvéd” vagy „melyi-
künk Ügyvédje jegyzi majd ellen a 
szerzôdést”, tehát elváló igekötôként hasz-
nálva az ellen elôtagot. Bizonyos mértékig 
érthetô a tévedés, hiszen van olyan szóösz-
szetétel (ellenvet), ahol valóban elváló 
igekötôként használható az elôtag, de az 
esetek többségében (ellenjegyez, ellenôriz) 
ez az igekötô nem elváló, így mindig egybe-
tartozik az elôtag az utótaggal.

Hasonló problémáról beszélhetünk a fellebbe-
zés, fellebbez szónál. Itt már kevésbé érthetô az 
elváló igekötôként való használata az elôtagnak. 
Az ellenjegyez szónál ugyanis az utótag önálló 
szóként is használatos, de olyan szó, hogy 
„lebbez” nincs a magyarban, tehát egyértelmûen 
a fellebbez szót csak egybeírva lehet használni.

Speciális jogi szakkifejezés szolgalom szó. 
Ez azt jelenti amikor – a telki szolgalom ese-
tében – a két szomszédos telek közül az egyik 
valamivel szolgálja a másik telket. Vagy átjá-
rásra ad lehetôséget, ez az átjárási szolgalom, 
vagy valamilyen vezeték megy át a szolgáló 
telken a másik, szomszédos telekre, amelyiket 
szolgálja és ebbôl alakult ki az a jogi szakki-
fejezés, hogy „szolgalom”. Gyakran hallani és 
még leírva is látni a szolgalom kifejezést szor-
galomnak, ami nyilvánvalóan abból ered, 
hogy a laikus számára a szorgalomnak van 
jelentése a szolgalomnak pedig nincs, pedig 
a jogban jelentôsége van ennek a szónak.

Végül megemlíteném a helység valamint a 
helyiség közötti különbséget, amit tapasztalni, 
hogy idônként összetévesztenek. A helység 
településre vonatkozó kifejezés, míg a helyi-
ség egy építmény részét jelenti (szoba, 
kamra). Úgy gondolom érdemes ezekkel a 
fogalmakkal tisztában lennünk.

Dr. Krzyzewsky Miklós ügyvéd
info@krzyzewsky.hu

Mobil: 30 / 942-6535

Brezovits László

A Fény népe
Ha megfordulsz az úton, mert célod elveszett
Kik melletted álltak, most szembe jönnek 
veled
A terjedô sötétben egyre nô a káosz
Ezer láb tapossa kinyíló virágod

Küzdj hát ember, ne félj az új kor kapujában
Hegyek omlanak le dörgô villámlásban
De Te, ki megjártál már poklot, s lassú halált
E nagy földindulásban önmagadra találsz

Készülj hamar, készülj, de nehogy véres 
harcra
Bár büszkeséged tálán éppen ezt akarja
A sötétségre karddal csak a balga támad
Világíts hát inkább, emeld fel orcádat!

Mert benned ott él a fény, Te is régen tudod
Önzô vágyak helyett ez igaz otthonod
S ha ádáz haddal tör rád Sötétségnek Ura
Tükröt, s fáklyát fogjál, úgy menj háborúba !

Csak tartsd a tükröt, s a fényt, 
    hogy mindenki lásson
Mondd ki bátran, ha kell: Ilyen vagy barátom!
S a tükörképre támadó dühödt harci kedv
Növelve egyre erejét, magát semmisíti meg…

A vendéglô a Hídfô utcában található húsz 
méterre az óbudai Fô tértôl. Kicsi helyiség, 
hét asztallal, ebbôl öt mellett három szék, 
kettônél négy szék. Ez a kicsiség ad különös, 
barátságos hangulatot. A felszolgálás is ilyen 
barátságos. A személyzet ismeri a vendégeket, 
akik naponta ide járnak – talán a Városházá-
ról. Emellett a betévedt idegent is nagy sze-
retettel fogadják.

A szokásos pohár söröm után, ami egy kor-
rekt Dreher volt, kértem egy Tejszínes Gomba-
leves Erdei Gombákból címû költeményt. 
Bátran nevezhetem annak, mert minden ízé-
ben kiváló volt, igazi élmény. Ezután egy Egri 
Leányka következett, egy deci bor képében. 
Szép, üde bor az egri Kiss pincészetbôl.

Eddig minden gyönyörû. A baj akkor 
kezdôdik, ha már azt hisszük, hogy nem is 
fog kezdôdni. A baj egy Hagymásrostélyosként 
jelent meg. A tányéron feleslegesen nagymé-
retû krutonokra helyeztek el négy papírvé-
kony szeletet, amelyek vékonyságuk miatt 
keményre, nedvüket vesztettre, és hidegre 
sikerültek. Nem az össztömeggel volt baj, mert 
ha ezt a húsmennyiséget nem vágják fel, nem 
lapítják agyon, hanem vastagra hagyják, úgy 
akár jó is lehetett volna. A lyoni hagyma és 
a burgonyapüré jó volt.

Kiváló egri vörös cuveével vigasztaltam meg 
magam. /Kiss pince/

Nagyszerû mákos palacsintát ettem ezután.
A helyet, a barátságos hangulata okán, 

ajánlom. A hagymásrostélyos helyett együnk 
pörköltet, vagy cigánypecsenyét.

Pirchala István
gasztroesztéta

Hídfô Pub

Jogi kifejezések

Örök barátság
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Az ôszi takarítás munkájából az elsôsök is kivették részüket. Noszogatás 
nélkül, vidáman gyûjtötték zsákokba az utcára nem illô papírokat, flako-
nokat.

„Fagy birodalma” címû kiállítást tekintették meg a tanulószobás diákok 
Szabó Jánosné szabadidôszervezô vezetésével a Vajdahunyadvárban.
A gyerekek a Sarkvidék titkaival és rejtélyeivel interaktív módon ismer-
kedhettek, amely mindannyiuk számára a élmény volt.

A büszke csapat a harmadik osztályból: Paál Endre, Mészáros Bálint, 
Imre Krisztián

Erdôaljás, vagy …

Ovis foglalkozás
a leendô kiselsôsöknek

november 10-én, 
16-17 óráig

az Erdôalja úti Általános 
Iskolában.

Szeretettel várják 
a gyerekeket

Némedi Andrea 
és Mikes Kriszta tanítónôk.

A forradalomra emlékezve a nyolcadikosok adtak nagy sikerû mûsort.

A 20ll. októberi, Óhegy Hírek 
újságunkban, elôször szólították 
hivatalos nevén iskolásainkat, 
„Rákóczisok-nak”. Többen fel-
szisszentek, mivel hogy vannak 
olyan kedves szomszédjaink, még 
az elsô évfolyam nyolcadikosai, 
akik már legalább ötven éve, 
„Erdôaljásnak” tudják magukat. 
Az egész hegyi társadalom, azóta 
is ebben a hitben él. Fiatalja, 
idôsebbje- egyaránt. Ez már 
hagyomány.

Persze jól tudjuk Rákóczi 
Ferenc dicsô neve mit jelent. Tisz-
telettel emlegetjük a történelmi, 
jeles nevet.

Külön hagyománya van itt a 
Hegyen is, mindenki jól tudja, a 
korábbi ifjúsági szervezetünk is, 
ezt a nevet viselte. Mind e közben 

„erdôaljások” voltunk. Most meg 
azt olvassuk „Rákóczisok” let-
tünk.

Elképzelhetô, a mostani alsó-
sok már így fogják emlegetni 
kedves iskolájukat, felnôtt koruk-
ban. Azonban, amíg az utolsó 
„erdôaljás” emlékezni fog, bizony 
az ô ifjúságának színtere, a ked-
ves iskola mindig „Erdôalja” 
marad. Amikor a gyermekeinek, 
az unokáinak mesél majd a sok, 
szép élményrôl, amit kiváló taná-
rai, a hely szelleme juttatott ifjú-
koruk idején a diákoknak, ezt így 
fogják emlegetni.

Aki régebben itthon van, 
ebben az iskolában, annak 
eszébe sem jut más néven hívni 
hegyi iskolánkat.

Mi többiek pedig, - bárhogyan 
nevezik is, hivatalosan iskolán-
kat, tisztelettel, szeretettel emlé-
kezünk az ”erdôaljás vagyok” 
mondat, kedves dallamára. Olyan 

ez, mint egy büszke hitvallás: 
tudja meg mindenki, nem akár-
honnan jön ez az ember. Mivel 
nincs „erdôaljás” hely másutt, a 
világon!

Idetartozik még „Emlékkönyv 
l950-2000 a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola fennállásának 
50. évfordulója alkalmából” 
készült kiadvány, mely Iskolánk 
gondozásában látott napvilágot.

Kedves szomszédunk mutatta 
be ezt a kis könyvet, nekünk, 
többieknek, amikor a fenti téma 
szóba jött. Ha valaki szívesen 
olvasgatna Iskolánkról a 
kezdetektôl, amikor még csak 
földszintes volt a nagy háború 
után, majd a romokból a hegyi 
lakók, és a kerület vállalatainak 
munkásai segítségével felépült, az 

iskolai könyvtárban megtalálhatja 
a fent említett tájékoztatót. Ebben 
említik iskolánkat elôször Erdôalja 
iskolának.

Szomszédjaink kedves gondo-
latait szeretettel közreadta, mint 
„erdôaljás” anya és nagymama:

W. Grass
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AZ EGYESÜLET

HÍREI

,,Egynek minden nehéz, 

sokaknak

semmi sem lehetetlen”

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 18.00-19.00
Pilates torna szerda, péntek   8.00-10.00
Gyermek tánc  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 15.00-18.00
Egyesületi iroda nyitva tartása: szerdán 17.00-19.00 óráig, 
a hét többi napján 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.

Majdnem harmincan jöttünk össze az Erdôalja 
iskola elôtt, majd hét csoportra oszlottunk. 
Minden csoport kapott a kezébe egy térképet, 
a takarítandó útvonal bejelölésével. Így nem 
volt útszakasz, amit két csoport járt volna 
végig. Kevesebb zsák telt meg hulladékokkal, 
mint tavasszal. Feltételezhetôen ezen a terü-
leten éreztette hatását a tavaszi takarítás, meg 
portájuk elôtt újabban sokan összeszedik a 
hulladékot.

A Népházba visszaérkezett csoportok – virsli-
zés közben – beszámoltak élményeikrôl. Két hely 
volt kirívó. Az egyik a Királylaki út Erdôalja úti 
és Erdôalja köz közti szakasza, ahol nemcsak 
hogy szemét nem volt, hanem az ápoltság is jól 
látszódott. A másik az Újlak III. bánya területe, 
a Kubik utca felett, ahol oly mértékû a szemét, 
hogy ott már kevés a lelkesedés. Ott profi mun-
kásokra és több konténerre lenne szükség.

Szerkesztô

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

Környezetvédôk gyülekeztek az Erdôalja iskola elôtt.

Jó érzéssel tölt el bennünket, hogy az október 
8-9-ei bridzses hétvége az ország különbözô 
részébôl érkezett vendégekkel úgy sikerült, 
ahogy szerettük volna. Minden a terv szerint 
ment. A vendéglátás része volt a finom reggeli, 
a csodás májas zsíros kenyér, a kávé a sokféle 
süteménnyel, a Kiss Kati által készített gulyás, 
valamint a Csige Sanyi féle rétes. Komoly munka 
a versenyzés mellett még a vendéglátást is 
megszervezni, de elmondhatjuk, hogy sikerült. 
Tíz csapat versenyzett itt egymással. A verseny 
gyôztes csapatai serleget és érmet vittek haza.

1. Nagykanizsa csapata: (Fenyves Jenô, 
Göcze Gyula, Farkas Mariann, Marczona Mari-
ann és Minarik Attila).

2. Budai Motor csapata: (Lovász Ágnes, 
Lovász Péter, Csejdy Gábor és Raksányi 
György).

3. Budafok csapata: (Boros Kati, Thaly 
Emese, Tóthné Marika, Tóth István).

Ismét lesz Hanák Sándor Egyéni Emlékver-
seny, amire már most lehet nevezni. Ezzel a 
versennyel emlékezünk meg ünnepélyes körül-
mények között, a számunkra nagyon kedves és 
felejthetetlen Sanyáról. Büszkék vagyunk, hogy 
a mi klubunk tagja volt. Emlékeztetôül, ennek 
a versenynek az a lényege, hogy mindenki, aki 
indul mindenkivel játszik egyszer, vagyis nem 
az összeszokott párosok versenyeznek. Kell 
hozzá tudás, és fôleg jó kombinációs készség, 
mert ebben a fajta versenyben sok az esetleges-
ség. A lebonyolítása nagy odafigyelést és szer-
vezést igényel, a résztvevôk helyváltoztatása 
szinte térkép szerint történik. Nem beszélve az 
eredmény kiszámításáról, amely számtalan 
meglepetést hozhat. Érdekesnek ígérkezik a 
november 2-ra kitûzött klubok közötti szimultán 
verseny. Ilyenkor ugyanazt a leosztást játsszák 
egyidejûleg néhány klubban, a kiszámítást és a 
helyes játék leírását az interneten teszik közzé. 
Az eredmények nem belterjesek. Lehetôségünk 
van összemérni magunkat további ellenfelekkel 
is. Aki kíváncsi arra, hogy hol áll ezen a 
kibôvített ranglistán, feltétlenül jöjjön.

További verseny lehetôség a december 4-5-
én Nagykanizsán rendezendô Vidékbajnokság. 
Ez az OCSB (Országos csapatbajnokságának) 
vidéki selejtezôje. Jó lenne, ha tôlünk is leg-
alább 2 csapat indulna.

Egy vallomással tartozom azoknak, akik 
olvasói ennek a rovatnak. Anyagi okokból, már 
jó ideje nincs pezsgô parti, csak én használom 
még az egykori elnevezést. Ezt is csak azért 
teszem, hogy a hónap utolsó hete gyôzteseinek 
nevét fel tudjam sorolni.

Októberi pezsgô parti eredményei: 1. 
Bánlaki Csaba és Harkai Csaba; 2. Susán Erzsé-
bet és Raksányi György; 3. Jakkel Ica és 
Minarik Attila 

Gratulálok a gyôzteseknek!
Lovász Marietta

Bridzs klub hírei

APRÓHIRDETÉSEK
•  Zenés ovitorna tanfolyam 

indul a Szent Klementina Óvo-
dában, (1037 Bp. Jablonka út 
126/B.) A foglalkozás célja, a 
gyermekek mozgáskészségének 
és a ritmusérzékének fejlesztése 
tánckoreográfiákkal, játékos 
gimnasztikával, idôpontja ked-
denként 17.00-17.45. Info: +36 
30-598 3168

Ôszi takarítás a Hegyen
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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

• Remetehegyen eladó egy nagy méretú (1438 m2-es), örökpanorámás telken 
lévó, EXKLUZÍV, kétlakásos luxusvilla.    Ár: 700 E EUR

• Az Erdóalja és a Királylaki úton KIADÓ 2 db kisméretú lakás.
         Bérleti díjak: 49 E Ft/hó és 60 E Ft/hó

• 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!

• Testvérhegyen 1023 m2-es, összközmúves építési telek.       Ár: 52 M Ft
• Erdóalja úton lévó, 2 szeparált lakásos családiház, 1000 m2-es telken 

                 Ár: 87,9 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 és házakat, különbözó méretben 
és árban.

• Újszerú, panorámás, 5 szobás családi házat 110 M Ft-ig.

• EXTRA PANORÁMÁS ÉPÍTÉSI TELKET 
Táborhegyen, vagy Remetehegyen, jó közlekedésnél, 
exkluzív környezetben 100 M Ft-ig,

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

´ ´

´

´

´

´ ´

´
´

´

´ ´

´

´

´ ´ ´
´
´

´

Óbudalux_2011_november_alap.indd   1 2011.10.26.   13:33:57

Iroda: Remetehegyi út 52.
Tel/fax: 1-388-5919

Telefon: 06 30 378-5113

Remetehegyi úti ingatlanirodám

Óbuda - Hegyvidéki ingatlanok
értékesítésével, bérbeadásával foglalkozik.

Munkánk sikerdíjas, nettó 2,5%. 
Gyors, diszkrét és szakszer  ügyintézéssel 

állunk ügyfeleink rendelkezésére, mert
számunkra legfontosabb az elégedett ügyfél.

KÍNÁLATOM MEGTEKINTHET : 
www.sagimagdi.ingatlan.com

AMIT KERESEK:
- 1000 nm-es összközm ves telket 
- Nappali + 2 hálószobás lakást

Óbuda Hegyvidék_november.indd   1 2011.11.01.   22:03:56
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