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Programok
Mikulás a Népházban dec. 4. 10 h
Mikulás a Virágos-nyeregnél dec. 4. 16 h
Készülôdés karácsonyra dec. 10. 11 h
Újborok, óborok mustrája dec. 10. 16 h
Karácsonyi vásár dec. 10. 11 h
Készülôdés karácsonyra dec. 17. 11 h
Karácsonyi vásár dec. 17. 11 h
Vasárenapi mozi jan. 8. 17 h
Vasárenapi mozi jan. 22. 17 h
Disznótor jan. 28. 7 h.

Karácsonyi vásár

a Népház 

fenntartásáért
10-én és 17-én, szombatokon, 

11-16 óráig  a Házban.

Akik vásári tárgyakat adnak, 

akik azokat megveszik,

azok mind-mind az épület fenntartását 

támogatják!

(Részletek a 11. oldalon)

2012 
a változások éve. 
Hogyan tovább?

Az átmenet, majd a következô lépések 

a tudomány és a spiritualitás szemével.

Találgatások, értelmezések, pánikkeltések, 

utópisztikus téveszmék. Segítünk eligazodni.

Elôadássorozat, 

péntekenként 18 órakor, 

a Táborhegyi Népházban.

Az esték beszélgetéssel, véleménycserével 

zárulnak.

Belépôdíj: 1000 Ft alkalmanként.

(Részletek: www.ohegy.hu)

Házi borászok, borászkodók, kezdôk és profi k fi gyelem!

ÚJBOROK, ÓBOROK MUSTRÁJA
a Táborhegyi Népházban.

december 10-én, szombaton, 17.00 órától.
vendégeink Módos Péter és Zelnik József borbírák,

felkért elôadó Komáromi Attila nagymester,

házigazda Viniczai Sándor borszakértô.

A mustra elôtt BORVÁSÁR 16.00 órától.

Minden borászt és érdeklôdôt szeretettel vár az Egyesület Vezetôsége!

(Részletek a 3. oldalon)

Készülôdés 
Karácsonyra

Kézmûves foglalkozás 

a Táborhegyi Népházban,

Zsigmond Ágnes vezetésével,

Karácsonyfadísz készítés felnôtteknek 

és gyerekeknek egyaránt,

december 10-én és 17-én,

szombaton, 11.00 órakor,

Részvételi díj az anyagköltség: 500 Ft.

JÖN
A MIKULÁS
december 4-én, vasárnap.

Délelôtt, 10.00 órakor 

aTáborhegyi Népházhoz,

(a kicsiny gyermekekhez)

délután, 16.00 órakor 

a Virágos-nyeregbe.

(Részletek a 3. oldalon)
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A latin eredetû szó (adventus) 
eljövetelt, megérkezést, várakozást 
jelent, s a Jézus születésére való 
várakozás, a felkészülés, a “fény 
eljövetelére” várás, a reménykedés 
idôszaka ez. Bod Péter a 18. sz. 
közepén így írt  errôl:

“Így neveztetnek a mostani 
rendtartás szerént a karácson elôtt 
való négy hetek, mert a Krisztusnak 
négy adventusa, eljövetele vagyon. 
Midôn a testben megjelent. Midôn 
a szívbe bészáll és az embert 
megtéríti. Midôn halála óráján 
elmégyen az emberhez. Midôn eljô 
az utolsó ítéletre. Rendszerint 
kezdôdni szokott Szent András 
napján...”, s négy karácsony elôtti 
vasárnapot foglal magába.

A régi idôkben éjféli harangszó 
hirdette kezdetét, s egyben az egy-
házi év megnyitását is. Advent ide-
jén egykor az emberek szigorú 
böjtöt tartottak, falun eljártak a 
hajnali misére, a rorátéra, amit szép 
középkori kifejezéssel angyali vagy 
aranyos misének is neveztek, s Szûz 
Mária tiszteletére szenteltek.

Advent kezdetekor koszorút 
készítünk (ha idônk és kreativitá-

sunk kevés van, akkor vásárolunk). 
Az adventi koszorú hagyománya 
az 1800-as évek eleje óta él, amikor 
egy német evangelikus lelkész egy 
felfüggesztett szekérkerékre 23 
gyertyát tett, amikbôl minden nap 
meggyújtott egyet. Ennek látvá-
nyosabb megoldása a mai adventi 
koszorú, amelynek színes, változa-
tos - vagy egyszerûbb - díszítése 
egyéni fantázia kérdése.

Négy héttel karácsony elôtt egy 
angyal kék köpenybe öltözve le-
száll az égbôl, hogy közelebb hú-
zódjon az emberekhez. Azok, akik 
nincsenek túlságosan elfoglalva 
mással, megérezhetik közelségét, 
meghallhatják a hangját, amint a 
közelgô nagy örömrôl beszél.

Fenyôágak, gyertyák és adventi 
dalok hirdetik, hogy mely házak-
ban hallják az emberek az angyal 
hangját.

A második vasárnapon piros 
palástba öltözött angyal száll le a 
mennybôl, kezében aranyserleget 
tart. A serleg törékeny, a nap suga-
raiból készült. Tiszta szeretetet 
keres ez az angyal, amivel megtölt-
heti serlegét, hogy felvigye a 

mennybe, és ott mindazok, akik a 
mennyben élnek, az angyalok és 
akik meghaltak fényt készítenek 
belôle a csillagoknak.

Advent harmadik vasárnapján 
egy fehéren ragyogó angyal érke-
zik a Földre. Jobb kezében egy 
fénysugarat tart, melynek csodála-
tos ereje van. Mindenkihez oda-
megy, akinek tiszta szeretet lakik a 
szívében, és megérinti a fénysugár-
ral. Ezután még aki a legszegé-
nyebb és legszerencsétlenebb is az 
emberek között átalakul, és hason-
lítani kezd az angyalokhoz.

A karácsony elôtti utolsó vasár-
nap egy nagy, halványlila lepelbe 
öltözött angyal jelenik meg. 
Kezében lantot tart, azt pengeti és 
énekel. Ha a szívünk tiszta és jól 
fi gyelünk, meghallhatjuk énekét. A 
karácsonyi gyermekrôl énekel, aki 
eljön majd a Földre.

Kívánom mindenkinek, hogy 
legyen az adventi idôszakban, a 
munkában és a rohanásban leg-
alább pár perce, amikor megáll, 
önmagába néz és fi gyel, és meg-
hallja az angyal énekét!

Benyóné Mojzsis Dóra

Brezovits László

A Szeretet 

Ünnepére
Közeleg már szép Karácsony

Tömeg tolong az utcákon

Lázasan fut ide-oda

Vásárolni a boltokba

Mit vegyen még, mi is kéne ?

A Szeretet Ünnepére

Játék, ruha, étel, ital

Tele kosár sok holmival

Száz csomaggal az autóban

Szitkozódik a dugóban

Ideges, hogy odaér-e

A Szeretet Ünnepére

Fenyôfához nagy a talpfa

Ezôrület! Hol a balta?

Az égôk közül tíz kiégett

Fogjad jobban azt a széket!

S összetöri magát kékre 

A Szeretet Ünnepére

Szines fények, tûzijáték

Végre itt a nagy ajándék !

De ez hibás, az meg kicsi

Minek nekem még egy Hi-Fi ?

S gondol inkább már cserére

Mint Szeretet Ünnepére

Falu szélén kicsi házban

Kati néni él magában

Fenyôt néki erdô állít

Csúcsán ezüst Hold világít

S ágain a jégcsapok

Apró fényes csillagok

Látogatót senkit sem vár

Mégis néha kikukucskál

Mintha angyal szárnya lenne…

De csak az éj szállt a kertre

Az asztalon már gyertya ég

A tálon néhány sütemény

Elmerengve néz a lángba

Benne sok-sok arcot látva

Férjet, fi út, unokát

S körülöttük pár barát

Kik már régen messze járnak

Angyal szárnyon ideszálltak

Szemében egy könnycsepp csillan

Magány, bánat tovaillan

Arcán mosoly suhan át

Érzi az Ég sugarát

S boldogsággal ül szívében

A Szeretet Ünnepében

A 2012. esztendôre jósolják a világ végét, vagy 
legalábbis, annak óriási és ma még elképzelhetetlen 
megváltozását. Az egyszerû, magunkfajta halandó-
kon kívül ez a felvetés erôsen gondolkodóba ejtette 
a Föld urait, a jelentôsebb országokat irányító politi-
kusokat, a pénznek és a mérhetô világi értékeknek a 
birtoklóit. Talán egyetlen embert – a nagyok 
közül – Vlagyimír Vlagyimírovics Putyin, feketeöves 
dzsúdómestert nem rendítette meg ez a baljós hír. Ez 
a Putyin úr, aki - az oroszországi ortodox egyház 
egyik szektájának hívô tagja -, Fotinyinaa asszony 
szerint Szent Pál reinkarnációja (a teóriának már több 
ezres híve van a szektán belül és kívül) amint meg-
tudta, hogy 2012-ben ér véget a világ, bokros 
teendôinek halaszthatatlan teljesítésére hivatkozva, 
húsz évvel késôbbre helyezte át az említett ese-
ményt.

Minket azonban gyarló és fogvacogós gyávákat 
változatlanul érdekel, hogy mi is van a rémhír mögött, 
egyáltalán, rémhír-e a hír.

Dr. Brezovits László barátunk akirôl lám, kiderült, 
hogy nemcsak a hangulatos versek írásához, hanem 
még nagyon sok mindenhez ért  elôadásában igyeke-
zett némiképp eloszlatni azon sejtelmes homályt, ami 
ezt a témát jelenleg körüllengi. Elsôsorban azt tudatta, 
hogy a hír már megfogalmazásában is értelmetlen, 
ugyanis a világnak nem igazán lehet vége, legfeljebb 
a bolygónknak, vagy Naprendszerünknek, esetleg a 
földi vegetációnak. Állítását rögtön illusztrálta is egy 
rövid, a kozmoszról szóló képsorral, és annak értel-
mezésével. Azt hiszem sokunknak elôször jutott el 
tudatáig, hogy milyen hatalmas a „világ”, a minden-

ség, és abban milyen pirinyó a mi „óriási” 
Naprendszerünk.

(Egy Tejút nagyságú galaxis - amiben, valahol 
középtájt található a mi Naprendszerünk - 300 milliárd 
csillagból áll, az Univerzumban, pedig 100 milliárd 
galaxist találni, vagyis annyi csillagot, ahány sejtje van 
a Földön ma élô 7 milliárd embernek összesen. Na 
most, ha fi gyelembe vesszük, hogy az Univerzumnak 
csak, mintegy 0,4 %-át adja a szilárd anyag, a többi 
intergalaktikus gáz, valamint egyéb energiajellegû 
létezés, akkor talán felsejlik bennünk valami a 
végtelenrôl.)

Ezután leszállítva minket az „égbôl”, rátért azokra 
a jelenségekre, így a meteorológiai és az óceánokban 
lezajló változásokra, az ismert energiahordozók pa-
zarló fogyasztására, az élôvilág mérhetetlen pusztítá-
sából fakadó, baljós jelzéseikre, amiknek alapján talán 
jogosan tarthatnánk közeljövôbeli, hatalmas katakliz-
máktól, szökôártól, a mostani élôvilág nyomtalan 
eltûnésétôl, stb., stb.

De mit is tehetünk mi, emberek az elkerülhetetlen-
nek látszó pusztulásunk ellen?

Úgy tûnik, jó lenne tudomásul vennünk, hogy a 
világ létének fenntartója az állandó változás, aminek 
során pusztulás és újjáalakulás egészítik ki (mondhat-
ni követik) egymást. No de hogyan kéne ezt a tudo-
másulvételt csinálni? Azt hiszem, hogy a Brezovits Laci 
elôadásával induló új sorozat lesz hivatott segítséget 
nyújtani jelen világunk megismeréséhez és az ebbôl 
leszármaztatható lelki, tudati, érzelmi „túlélés” megta-
lálásának lehetôségeihez.

Szász Kálmán

Advent

Hogyan tovább?
Dr. Brezovits László kutatómérnök, metafi zikus elôadása
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Ferencz Éva elôadómûvész látogatott el a Népházba. 

Csodaszép hangjával közvetített, ízes nyelvezetû 

versek és mondókák, hagyományaink felidézett 

dallamai nyugalmat, szeretetet sugároztak, egy 

szép karácsonyt ígérve.

Jön bizony jön, … a Táborhegyre is, és a 
Virágos-nyeregbe is! A kicsiny gyermekek 
délelôtt 10 órakor, a Népházban találkozhat-
nak a Mikulással. Ott közel kerülhetnek 
hozzá, és nem kell hazafele sötétben lebotor-
kálniuk a nyeregbôl, a rossz úton. A nagyob-
bak pedig szokott helyen és idôben találkoz-
hatnak, 16.00 órakor a Virágos-nyeregben. Mi 
nagyon készülünk a fogadására, majd 
huszonöten vigyázunk, hogy el ne tévedjen.

Reméljük, sokan eljönnek majd. Aki a 
gyermekét ajándékcsomaggal szeretné 
meglepni, az 500 forintért szerezhet jegyet 
az Erdôalja úti ABC-ben, vagy az Erdôalja 
úti Iskolában Zsigó Eszternél. Sokan már 
beszerezték, nem hagyták a véletlenre. Akik 
nem, azok siessenek, talán még van jegy 
itt-ott.

Reméljük, fent a nyeregben jó idô lesz. 
Hideg ellen kínálunk forró teát, forralt bort, 
aki pedig megéhezik, az a rendezvényt támo-
gató, Vörösvári úti Pizza Paradicsom étterem 
kínálatát kóstolhatja.

(Vezetôség)

A fi lmklub legutóbbi alkalmán vetített 
Biciklitolvajok volt az idei utolsó fi lm a rendez-
vény programjában. Decemberben a sok más 
tennivaló és elfoglaltság miatt lehúzzuk a rolót, 
de az újévben igazi különlegességekkel várjuk a 
nézôket.

Januárban bemutatjuk a dél-amerikai fi lmgyár-
tás két kiemelkedô darabját. Mindkét alkotás 
nagy hírnévre és elismerésre tett szert nemzet-
közi fi lmfesztiválokon. Január 8-án Juan José 
Campanella Szemekbe zárt titkok címû argentin 
remekét mutatjuk be. A fi lm Eduardo Sacheri 
önéletrajzi ihletésû regénye nyomán készült. Egy 
törvényszéki nyomozóról szól, aki nyugdíjba 
vonulása alkalmából úgy határoz, hogy regény-
írásra adja fejét. A könyv megírásához saját éle-
tébe nyúl vissza inspirációért. Így ismerkedik 
meg a nézô a fôszereplô életével, gondjaival, 
kételyeivel, vágyaival és az ôt környezô embe-
rekkel, mitöbb a Perón utáni diktatúra argentin 
társadalmának korrajzával.

Január 22-én egy brazil fi lmmel jelentkezünk.  
Az Isten városa - Fernando Meirelles méltán so-
kat dicsért mûve - Rio de Janeiro kevésbé ismert 
negyedeinek életébe, az ún. favellák világába 
kalauzolja nézôit. 

Itt ahol a rendôr se jár egészen máshogyan 
szocializálódnak az utcán nevelkedô srácok, az 
erkölcs számukra ismeretlen fogalom. 
Bármennyire is reménytelennek tûnik a helyzet, 
fôhôsünk, alias Rakéta, megpróbálja megôrizni 
emberi tartását a nem hétköznapi körülmények 
között is. 

Jövôre is mindenkit szeretettel várunk a 
Vasárnapi Mozi vetítésein. Addig is Boldog 
Ünnepeket kíván a fi lmklub stábja.

Pirchala Istán
Varga Szabolcs

Erdô Péter bíboros úr november 5-én a Vörösvári úti Szentháromság plébánián Kánoni Vizitációt 

tartott, melynek kapcsán ellátogatott a hegyi kápolnákba, a felújított Szt. Donát, a Csúcshegyi és 

a Szt. Vér kápolnákba is. Képünkön a bíboros úr Boldog Meszlényi Zoltán Lajos püspök, vértanút 

idézô emléklapot adott át a Szt. Donát kápolnába érkezô híveknek, és a kápolnafelújítás jelenlévô 

támogatóinak.

A találkozón az egyesület 
idei szüretébôl származó bort 
kóstoljuk meg, továbbá hegyi 
borászok, házi borászkodók 
újborainak tapasztalatait is 
számba vesszük, de az Etyek-
Budai Borvidék néhány profi  
borosgazdája is bemutatja 
újborát. A hozott bormintákról 
neves szakemberek vélemé-
nyt mondanak, javaslatokat 
tesznek a bor érleléséhez, 

kezeléséhez, tanácsokat ad-
nak a hibák megelôzésére, s 
ha megtörtént javítására.

Ezt követôen az óborok 
vizsgálata következik, így 
mód lesz hasonlításra is.

A bormustra szakemberei 
Dr. Zelnik József borakadémi-
kus, a Magyar Bor Akadémia 
alelnöke, Módos Péter bor-
bíra, a Magyar Bor Akadémia 
tagja, nyugállományú elnöke, 

valamint Viniczai Sándor, a 
Borászati Füzetek társ-
szerkesztôje (egyben a bor-
verseny fô szervezôje).

A találkozón rövid is-
mertetôt hallunk Komáromy 
Attlától, a Vadász Borrend 
nagymesterétôl, „a bor hatása 
az emberi szervezetre” cím-
mel. Felkérjük a hegyen élô 
bortermelôket és hobby-
borászokat, ha tehetik, vegy-
enek részt ezen a kellemesnek 
ígérkezô, tanulságos mustrán.

(Vezetôség)

A Vasárnapi Mozi 

2012-ben jelentkezik 

újra

Jön a Mikulás!
December 4-én, vasárnap.

A mustra elôtt

borbeszerzés az ünnepekre.
Aki az ünnepekre palackozott, vagy folyóbort kíván beszerezni, az a mustra elôtt, azaz

december 10-én, szombaton, 16.00 órától
megteheti a Táborhegyi Népházban.

Elsôsorban Etyek-Budai borvidék, és a tokaji borvidék boraira számíthatunk.

Jelentkezés a bormustrára
Kérjük a résztvevôket, hogy mustrára szánt borból 2 palack mintát hozzanak magukkal. 

Az üveg címkéjére kérjük ráírni a bor készítôjének nevét, a bor fajtáját, évjáratát és a szôlô 
termôhelyét. A palackokat elôzetesen is leadhatják a ház gondnokánál.

Újborok, óborok mustrája
December 10-én, szombaton, 17.00 órakor
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Amikor hosszú szünet után ismét megindult 
a Vasárnapi Ebéd örömteli szokása, megkeresz-
teltük az eseményt, és a „Családias” titulust 
adtuk neki. Tehát, ezután már nemcsak 
„egyszerûvasárnapiebédek”, hanem mondjuk 
jellegüktôl, stílusuktól, hangulatuktól függôen 
„különbözô vasárnapi ebédek” lesznek. 
Elkezdtem törni a fejemet, hogy most milyen 
nevet adjak a legutóbbinak. Most nem mond-
hatom Krzyzewsky Miklós pompás vaddisznaja 
után, hogy ez is családias volt, mert az plágium 
lenne. Talán lehetne „Családias II.”? Az meg 
olyan izé!

Mert, hát Pirchala Úr fôztje sem volt ám most 
akármi. Különleges is volt, kisméretû adag is 
volt, de tomboltak benne a nagyszerûbbnél 
nagyszerûbb ízek, illatok, ezért mégis elége-
dettséget érzett a gyomor. Úgy tûnt, nem feltét-

lenül kell tányérról lecsüngô méretûnek lenni 
az adagnak, mert, ha fi nom, jól összeállított az 
az étel, akkor érvényesülhet az az agyoncsó-
csált, de igaz mondás, hogy „a kevesebb, néha 
több lehet”.

Nézzük, mivel is vendégelt meg minket a 
Ház szakácsmestere. Jércemell salátája 
nagyszerûen megágyazott a párolt cápaharcsa 
(?) fi lének. Ám a harcsa nem ment egyedül az 
ágyba, elkísérte ôt két nyalka huszár. Közülük 
az egyiket Hagymalekvárnak, a másikat 
Csatninak hívták. Az este folyamán, most 
elôször, a huszároknál különbözött az ebédelô- 
vacsorázók véleménye. Egyiküknek ez ízlett 
jobban, a másikuknak amaz. Ez pedig semmi 
mást nem jelenthetett, csak azt, hogy mindkettô 
nagyszerû volt. Tulajdonképpen csak irigyelni 
lehetett a huszárokat, hiszen ôk kisérték az 

ágyba a csábos harcsa hölgyet. Lassan, minden-
kinek megtelt a sajátja, elégedett zsuzsmolás 
hallatszott teremszerte, majd a poharak meghitt, 
koccintó zöreje, megszakítva egy-egy gluty-
gluty-gluty-al. Már elérkezettnek látszott az 
ejtôzés és a kávé ideje, mikor legkedvesebb 
süteményem, a mákos desszert tüneménye 
úszott be, elém, az asztalra. Utoljára, drága 
anyám csinálta ilyen fi nomra, ha kedveskedni 
akart nekem. Mindig sikerült neki. És most 
Istvánnak is. (Gyanús nekem ez az István! Miért 
akar ez nekem kedveskedni? Pedig tudja, hogy 
én is királypárti vagyok.)

Önöktôl, kedves olvasóim, pedig megkérde-
ném, milyen titulust adjak ennek, a vacsorába 
hajló vasárnapi ebédnek. Mondják meg nekem, 
mert én nem tudom!

Szász Kálmán

Vasárnapi ebéd Pirchala módra

Öt-hat töklámpás díszelgett, az egyik ötletesebb, mint a másik, és sokan 
érkeztek jelmezben. Estefelé ördögök is, boszorkányok is versenyre keltek 
az elsô helyért, még a kicsiny gyermekek sem maradhattak ki. A zsûri, a 
gyerekek ötletes jelmezei láttán egyszerûen döntésképtelenné vált. Csenge 
boszi, Hunor az ördög, Luca és Tiffani boszik, aztán Tomika és Zolika 
ördögök egyenesen ijesztôek voltak, mindegyikük jelmeze jutalomban 
részesült. A már felnôtt ördögök között egyértelmûen K. Dávid lett a nyertes. 
A boszik közül sorrendben B. Rita, B. Dóri és N. Ildi értékelte a zsûri. A 
közönség a díjakat felülírta, és S. Ildinek külön díjat követelt. A rögtönzött 
lábszépség versenyen a zsûrit H. Csaba nyûgözte le lábszáraival.

A rendezvényt Kelemen Viktória alpolgármester nyitotta meg, akit a buli 
során mindenki szívébe fogadott, így az est végére „Viki”-vé változott.

Végül a boszik seprôjükön hazarepültek. Bár K. Kati rendszámtáblája nem 
volt szabályos, ezért a közterületfelügyelet írásbeli megróvásban részesítette. 
Miután fellebbezését a jelenlévôk elfogadták, így ô is hazarepülhetett.

Szerkesztôk

„Tök jó buli” – volt! 

Csenge, Hunor és Luca, apucival, na meg az ô legszebb lámpásaikkal.

Tibor a kis Zoli ördögével Dávid a gyôztes krampusz Rita, Dóri és Ildi a gyôztes boszik Tánc után pihenôben

Hölgykoszorú  Erika körül, aki épp nem látható Vajon milyen döntést hoz a zsûri? Kati boszikocsival. Ildi egy elegáns boszi. 
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Ismerjük fel és óvjuk természeti kincseinket!
A december a szelídgesz-

tenye nélkül nehezen 
képzelhetô el! Ismerjük meg 
közelebbrôl.

S z e l í d g e s z t e n y e 
(Castanea sativa Mill.). Dél-
Európában élô fontos lomb-
erdei faj. Hazánkban fôleg a 
Dunántúl déli részén a 
mészben szegény vidékeken 
él. Híres a Zengôn élô 
ôshonos állománya. A 
Visegrádi-hegységben és 
Nagymaros környékén is ta-
lálkozhatunk vele, itt 
valószínûleg adventív. A 
bükkfélék családjába tartozó 
egylaki növény. Hatalmasra 
növô értékes fa, aminek fôleg a szúrós kupacs-
ban található makkjaiban fejlôdô magját hasz-
nosítjuk. Jó idôjárású (meleg, csapadékos) he-
lyeken hosszú életû (Kôszeg: kb. 800 év) 
Levelét, kérgét, termését légcsôhurut, hasme-
nés, vérzések gyógyítására használják. Sajnos 
hazai gesztenyéseinket a szelídgesztenye ké-
regrák (Cryphonectria parasitica (Murrill) 
Barr.) nevû parazita tömlôsgomba fenyegeti. 
1969-ben észlelték elôször a déli megyékben, 
de 2001-ben már a vele elegyes tölgyeken is 
megjelent. Spóráit madarak, a szél, esôvíz, ro-
varok terjesztik és az ellene való védekezés 
még nem megoldott.

Magjának fô összetevôi: szénhidrát 32,6 
g/100 g, nyersrost 2,8 g/100 g, energia tartalma: 
167 kcal/100 g. Vitaminok: E1, B1, B2, C; ásvá-
nyi anyagok: kálium, kalcium, magnézium, 
foszfor, vas. Nemcsak csemegének, hanem 
tápláléknak is fontos. Ínséges idôkben, a medi-
terrán országokban maglisztjébôl kenyeret is 
sütöttek! Bizonyára van még, aki emlékszik az 
utcán gesztenyét sütô nénire, aki kis papírzacs-
kóba rakta a jó meleg és fi nom csemegét!

Számtalan fi nomságot készítenek belôle 
cukrászok, szakácsok, háziasszonyok! Nézzünk 
néhányat!

Gesztenyével töltött 
pulyka (8-10 személyre). 
Hozzávalók: bébipulyka (kb. 
3 kg-os), 50 dkg tisztított 
gesztenye, 30 dkg sertéshús, 
2-3 tojásnyi sertészsír, vékony 
füstölt szalonna szeletek, 4 
tojás, 3 zsemle, kevés ôrölt 
bors, reszelt szerecsendió, 3-4 
dl tej, ½ l húslé, só, 1 kanál 
liszt és paradicsompüré. 
Készítése: a megtisztított puly-
kát kívül, belül besózzuk. 
Amíg „pihentetjük”, készítsük 
el a tölteléket! A gesztenyét 
kevés vízben megfôzzük, 
közben hozzáöntjük a tejet. 
Közben daráljuk le a sertés-

húst, áztatott zsemlét. Tegyük hozzá a 
fûszereket, a gesztenyét, kevés sóval jól eldol-
gozzuk. A tölteléket beletöltjük a pulykába és 
a bôre alá. Beborítjuk szalonnával, megtûzzük 
hústûvel és összekötjük a combokat, hogy 
mozgatni lehessen. Sütés közben forgassuk. A 
paradicsomból csontlével levet készítünk és 
ezzel „locsoljuk”. Kicsit kihûtjük, hogy szeletel-
ni lehessen.

Gesztenyés rumos tejszíntorta. 
Hozzávalók: 1 sárga piskóta karika, 50 dkg 
gesztenye massza, 3 dl tejszín, fél dl rum, 1 
csésze házi rumos meggy vagy meggybefôtt, fél 
dl tej, 1 evôkanál zselatinpor, csipetnyi só, 
befôttlé. Készítése: a piskóta belsejét úgy vájom 
ki, hogy alul és körben vékony tészta maradjon. 
A kivájt piskótát ledarálom. A gesztenye masz-
szát 1-1,5 dl befôttlével és a piskótamorzsával 
jól összedolgozom. A meggy háromnegyedét 
kimagozom, felaprítom és belekeverem a 
gesztenyés krémbe. Majd beletöltjük a piskóta 
üregébe. A keményre vert tejszínhabot rummal 
ízesítem és hozzákeverem a zselatint. A torta 
tetejére kenem, meggyszemekkel kirakom. Fél 
napig hûtôben tartom.

Jó étvágyat és kellemes ünnepeket kíván:
Stollmayer Ákosné

Köszöntô
Luca-napra
Átölelt engem,
A drága kis Luca

Amikor azt mondtam
A sors mostoha, …

Átölelt engem,
Ki egyedül voltam,

Baráti gesztus volt,
Jól meghatódtam,

A hatéves Lucát,
De megszerettem,

Megsimogattam,
Visszaöleltem,

Áldja Isten,
Ki neveli,

Ölelve öleli,
Szívbôl szereti,

A Lucát köszöntöm,
Ki kedves, és szépséges,

A siker virága ô,
Ez nem is kétséges!

Ajándékot adtál
Tudod-e Luca?

Sose legyen Hozzád,
A sors mostoha.

Szeretettel: W. Grass

Aki szereti a kertet, szeret ott dolgozni, 
decemberben is talál tennivalót.

- Az elsô hideg napok hatására beérik a birs, 
és a naspolya.

- Fagymentes, illetve gyenge fagyos napo-
kon már metszhetünk is. A fagyfoltok elkerü-
lése érdekében kesztyûben végezzük! A na-
gyobb felületeket sebkezelôvel kenjük be!

- A már kopasz fákon könnyen észrevehetô 
egy-egy ott maradt gyümölcsmúmia, vagy 
hernyófészek. Ezeket távolítsuk el!

- A tavasszal virágzók kivételével metszhet-
jük a díszfákat, díszbokrokat is.

- Többféle dísznövényünk virágoztatható 
vázában. Mogyoró, éger som, fûz, nyír stb. 

 - Fagymentes idôben még tisztíthatjuk 
évelô ágyásainkat is.

- Nedves hó hullása esetén rázzuk le örök-
zöldjeinket. A nagy súly könnyen kárt okozhat. 
Oszlopos növekedésüeket körül is lehet kötni, 
ne dôljenek szét.

- Eddig igen száraz volt az ôsz. 
Örökzöldeknél fôleg nem árt a vízpótlás, mi-
vel ezek - ha lassan is - télen is párologtat-
nak.

- Szobanövényinket ellenôrizzük, hogy az 
eddig megbúvó kór, vagy kártevôk nem kerül-
tek-e elô. A kiásott, és becserepezett hunyortô 
hûvösebb helység ablakában szépen kivirág-
zik.

- Rossz idô esetén nézzük át, javítsuk meg 
szerszámainkat, és készítsünk tervet a tavaszi 
munkákhoz.

- Madaraink etetésénél fontos a folyamatos-
ság. Ha elkezdtük és odaszoktak legyen min-
den nap élelmük. 

Keményebb hidegek esetén ivóhelyükön 
találjanak vizet.

Áldott Karácsonyt, és egy jobb Újesztendôt 
kíván:

Ort János
kertész

Kerti dolgaink
Olykor látunk még fácánt a volt Újlaki bányák 

területein. Mert a fácán a ligeterdôket kedveli, a 
cserjések környékét, ahol nádas, sásos terület s 
ivóvíz található. A zárt, összefüggô erdôket ke-
rüli, de amelyek közelében mezôgazdasági 
mûvelésû területek találhatók, azok kedvelt 
tartózkodási helyei. Az éjjelt - különösen a havas 
teleken - szereti a fán tölteni, mert ott bizton-
ságban érzi magát. Télen, hófúvások idején, a 
hóval borított cserjék-bokrok alatt tartózkodik, 
ahonnan meglehetôsen nehéz kihajtani. 
Érzékeny az erôs fagyokra, fôként a tavasziakra 
és a tartós szárazságot is megsínyli. Az idôjárás 
változásaira érzékeny. Ember, vagy ellenségei:  
róka, vadmacska, kóbor kutya, elkóborló házi-
macska által felriasztva, valamint párzás idején 
feltûnôen hangoskodik. A kakas párzás idején 
hangoskodva védi a tyúkjait az idegen betola-
kodók ellen. A tartózkodási helyéhez 
elôszeretettel ragaszkodó madár.

Forrás:  Vadászlap „Fácán” címû cikke

A fácán télen
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Sokáig kerültem ezt a helyet. Talán, mert túl 
közel volt. Alig száz méterre, közalkalmazott 
közszolgaként évekig ettem az állam sovány 
kenyerét. Ma már tudom, hogy hiba volt, mert ez 
egy jó hely. Igazi óbudai. „Kockás abrosz, jó 
kadarka” ahogy kiváló szerzônk Gálosfainé 
nagyszerû könyvének címe mondja. Örömmel 
olvasom, hogy újabb mûve jelent meg Óbuda 
gasztronómiájáról.

Piros fehér kockás terítô és kedves fogadtatás. 
Ez már jó. A kármentô, ma bárpultnak nevezik, 
részben óbudai gyártású, billogos téglákból ki-
rakva. Ez is jó. Amíg az ember vár az ételére, 
nézegetheti a szép címeres téglákat. Jó az 
olaszrizling is, amit elsôként iszom, bár nem elég 
karakteres. Kérdezem is a pincért, deô szalad és 
mutatja a palackot. Ha az, hát az.

Elôételnek egy paradicsomsalátát kérek. 
Normális ember, ugyan nem eszik novemberben 
paradicsomot, mert az nem az igazi. Tisztességesen 
készítették, ezért jó, bár az olívaolajjal nagyon 
szûken bántak. Szeretem apró kenyérdarabokkal 
felitatni a saláta levét.

A Vörösboros Hátszín külön laudációt érde-
mel. A középkategóriás vendéglôk általában 
nem tudnak bánni a marhahúsokkal. Itt nem ez 

történt. A hússzeletek megfelelô vastagságúak 
voltak. Közepükön egy lelket gyönyörködtetô 
rózsaszínû csík. A mártás jóízû, burgundi típusú, 
a gombák kellemesek. Áfonyából többet is el 
tudtam volna képzelni. A burgonyakrokett pont 
annyit tudott, mint amennyit kell.

Mind ez örömöt még fokozta a szekszárdi 
vörös cuveé, írjuk inkább küvének.

Nagyszerû testes bor, legalább 13% alkohollal, 
csempészhettek bele kadarkát is. Repetát kértem 
belôle. Hiszem, hogy a lenézett kadarka elôbb-
utóbb a magyar borászat zászlóshajója lesz. A 
mákos palacsintát, bár fi nom volt, alig tudtam 
megenni.

Sajnos a tömegigény arra kényszeríti a korcs-
márosokat, hogy szinte megehetetlen méretû 
adagokat tegyenek a vendég elé.

Milyen jó lenne egyszer egy igazi ételsort vé-
gigenni. Hideg libamáj, saláta, csészényi leveske, 
egy szép bélszín szarvasgomba forgácsokkal, egy 
kacsacomb aszalt szilvával, ezután egy szépen 
formázott pisztráng, vagy kecsege, majd a sajtok, 
fagylaltkelyhek és gyümölcsök. Kinek a gyomra 
bírná ezt? Nem beszélve a bugyellárisáról.

Köszönöm Zöldkapu, hogy benned lehettem.
Pirchala István gasztroesztéta

Többször elôfordul, hogy két szomszédos 
telek közül az egyik valamilyen célra igénybe 
veheti a szomszédos telket, illetve, hogy az 
egyik telek valamilyen célra szolgálja a másik 
telket. Melyek ezek az esetek?

Az Ügyvéd válaszol:
A telki szolgalom alapján valamelyik ingatlan 

mindenkori birtokosa más ingatlanát meghatá-
rozott terjedelemben használhatja, vagy köve-
telheti, hogy a szolgalommal terhelt ingatlan 
birtokosa valamely magatartástól tartózkodjon. 
Telki szolgalom csak ingatlanok tekintetében 
létesíthetô. Az a rendeltetése, hogy az egyik 
ingatlan részére bizonyos elônyöket biztosít-
son, mely jogosultságok a másik ingatlan vo-
natkozásában általában bizonyos terhet jelente-
nek. Így a két szomszédos telek közül az egyik 
az „uralkodó” telek míg a másik a „szolgáló” 
telek.

A telki szolgalom tárgya sokféle használat 
lehet, de a gyakorlatban a következô szolgal-
mak fordulnak elô sûrûbben:

Az út szolgalom a szolgalommal terhelt tel-
ken a gyalogosan vagy kocsival (gépkocsival) 
történô átjárásra jogosítja fel az uralkodó tel-
ket.

Vezeték szolgalom valamely közmû átveze-
tését teszi lehetôvé, valamint az ezekhez 
szükséges szerelvények elhelyezését a szolgáló 
telekre annak érdekében, hogy az uralkodó 
telek a közmûhöz hozzájusson.

Vízvétel szolgalma azt jelenti, hogy az ural-
kodó telek a szolgáló telken lévô vízvételi 
lehetôséghez hozzá juthat.

Pince szolgalom fôleg a szôlô ingatlanokon 
fordul elô, amikor a saját ingatlanról nyíló 
pince más ingatlan alá nyúlik át, vagy a pince 
bejárata idegen ingatlanról nyílik.

Törvényen alapuló szolgalom az a szabály, 
hogy amelyik föld nincs összekötve megfelelô 
közúttal, ott a szomszédok kötelesek tûrni, 
hogy a jogosult földjeiken átjárjon.

Telki szolgalmat ellenérték fejében is lehet 
alapítani, és elbirtokolható. A Bíróság azonban 
a telki szolgalomat megszûntetheti, vagy a 
gyakorlását felfüggesztheti, ha az uralkodó te-
leknek már nincs szüksége rá.

A szolgalmi jogot az ingatlan-nyilvántartásba 
be lehet jegyezni a szolgáló telekre teherként, 
az uralkodó telekre jogosultságként.

Dr. Krzyzewsky Miklós ügyvéd
info@krzyzewsky.hu, 30-942 6535

A mi kedves, jólelkû környé-
künkön télidôben szorgalma-
san etetjük a madarakat.

Van, aki csak az ablakpár-
kányra szórja ki az eleséget. Ez 
több okból is igen praktikus. 
Egyrészt az alacsonyra elhelye-
zett kerti madáretetôn már 
többször is „dekkolt” egy jó 
kövér kandúr, aki a leszálló 
kosztosokat tizedelte. Másrészt, 
ha megfi gyelhetô helyen, pl. az 
ablakpárkányon etetünk igen 
jó szemrevételezni a függöny 
mögül, nagy óvatosan a szép, 
színes madarakat. Láthatunk 
csúszkát, zöldikét, cinkét, 
ebbôl néha a kék változat is 
elôfordul. Aztán a vörösbegy, a 
meggyvágó, a rozsdafarkú, a 
tengelic, néha egy-egy szajkó is 
idemerészkedik. Jönnek is a 
kedvesek, szorgalmasan. Ha 
valamelyik kis „ismerôs” nem 
jelenik meg a szokott idôben, 
direkt aggódunk érte. Többen 
panaszolják, idén nyáron nem 
láttunk feketerigót. Valószínû a 
sok hájas macska még a nyáron 
degeszre tömködte magát a 
még repképtelen kicsi rigók-
kal.

Így aztán ezeknek nyár vé-
gére nem volt módjuk felnôni.

Nem is hallhattuk esténként 
a háztetôkrôl, a magas fák 
tetejérôl, csodás, esti hálaadó 
trilláikat.

Visszatérve a madáretetôre, 
ezt legjobb egy megfelelô fára 
szerelni. Akinek vannak szép 
gyümölcsfái, ezekre szoktatott 
madarak nyáridôben visszajár-
hatnak és rengeteg kártevôtôl 
szabadíthatják meg a fáinkat. 
Így aztán, „biogyümölcsöt” fo-
gyaszthatunk, ha nem kell per-
meteznünk. A szomszédokban 
láthatunk olyan madáretetôt is, 
amit egy oszlopfélére ültetnek. 
Többen a boltban veszik, má-
sok meg nekilátnak esetleg 
gyerekekkel, unokákkal együtt 
és elkészítik az etetôt. 
Elôfordulhat a nagypapa dolgai 
között, a padláson találnak 
egy-egy csinos darabot. Valaki 
azt mesélte,ôk is így jártak. 
Kicsit leporolták, megtisztogat-
ták, felújították. Közben dicsér-
gették milyen ügyes, szorgos, jó 
ember volt a nagyapó, hogy 
még a madáretetôre is gondja 
volt.

Egyik nap aztán azt vették 
észre, valamelyik gyerek az 
etetô tetejére zsírkrétával felír-
ta: „MADÁR EGYÉL”. Csupa 
nagybetûvel. Nézzük csak, mit 
is gondolhatott ez a kisgyerek. 
Mi fordulhatott meg a kobakjá-
ban, amikor felpingálta a jeles 
felszólítást? Kérdezik is a gyere-
ket: mondsza komám, ezt meg 
hogy gondoltad? Mire a gyerek: 
azért kell a madáretetô tetejére 

írni, mert ugye a madár felülrôl 
jön. A levegôbôl. És így rögtön 
láthatja a szöveget. A madárnak 
tudnia kell, azért van ide kitéve 
az eleség, mert direkt neki 
szánták. Itt biztosra kell menni. 
Amúgy a biztatás a madárnak is 
kell. Csak gondolja el bárki, ez 
így van. Ezt nem is vitathatja 
senki sem. Persze nekünk 
felnôtteknek ilyesmi eszébe 
sem jut. Hogy is jutna!

A feliratozott madáretetô 
még arra is jó lehet, hátha 
visszacsalogatná az eltûnt feke-
terigókat – így a drága, naiv, 
kicsi, reménykedô gyermek.

Ezért is ajánlatos tehát felira-
tozni a madáretetôket. Ki tudja, 
még az is lehet ebbôl az 
ötletbôl egy új, hegyi madáretetô 
divat kerekedik.

Legyen szép, havas telünk, 
és jó kedvünk, szorgalmunk a 
madáretetéshez.

Megéri! Jól tudja ezt minden 
helybéli kedves szomszéd.

W. Grass

Zöldkapu Vendéglô Telki szolgalom

A madáretetô

Pirchala István

Parafrázis
De szeretnék költô lenni.

Egyszer magyar verset írni.

Fehér lapra jó nagy ívest.

Mímelni Attilát a mívest.

De sokat ittam fejem kába.

Köpök tükröm centrumába.

Sose leszek jó poéta.

A magyar süket,
Én meg néma.
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Hát akkor lépjünk tovább: múlt hónapban 
rovatunk a kutyák agressziójával foglalkozott, 
ami sajnos zavaró gyakorisággal ver éket az 
ember és legjobb barátja közé. Folytassuk a 
témát, hiszen mindez összefügg a kutyahara-
pások gyakoriságával, vagyis azzal, ami miatt 
sokan félnek, rettegnek az „ember legjobb 
barátjától”.

A kutyák agressziójának számos oka lehet. 
Örökletes hajlam, megbetegedések és kör-
nyezeti hatások is kiválthatják. 
Felelôtlenségnek tekinthetô, ha a szokatlanul 
agresszív kutya tulajdonosa nem fordul állat-
orvoshoz, s ugyanilyen felelôtlenség, mi több: 
etikátlanság, ha a tenyésztôk – anyagi vagy 
más megfontolás miatt – „tenyésztésben tart-
ják” agresszív állataikat.

A hirtelen jelentkezô, elôzmények nélküli 
támadások leginkább szervi megbetegedésre 
fi gyelmeztethetnek. Az idegrendszeri problé-
mák (veszettség) mellett látás- és hallászavar, 
a különbözô fájdalmak, valamint anyagforgal-
mi és hormonális megbetegedések állhatnak 
a háttérben. Kutya esetében az alacsony vér-
cukorszint és a pajzsmirigy alulmûködése is 
gyakran okozhat agresszív tüneteket.

A betegségbôl következô agresszivitás 
szerencsére ritka, sokkal gyakoribb a rossz 
fajtaválasztás, a rossz tartási körülmények 
miatti indulat, ami nemcsak azt jelenti, hogy 
mondjuk egy kutyát láncon tartanak éveken 
át, hanem azt is, hogy nem törôdnek vele, 

egész életét magányosan, „család” nélkül éli 
le, megalázva, valódi kutyasorban. (Nem tûnt 
még fel, hogy az a rengeteg, és a kutya keserû 
életére utaló magyar közmondás is jelzi, hogy 
mifelénk azért évszázadokon át nem volt jó 
kutyának lenni?)

Beszéljünk az egyik leggyakoribb hibáról, 
a rossz fajtaválasztásról. Sokan fel sem mérik, 
mivel jár egy a dominanciára hajlamos, 
nagytestû, ôrzô-védô vagy szánhúzó kutya 
vásárlása. És vannak olyanok is, akik azzal 
idézik elô a problémát, hogy a bûnözési 
helyzet miatt szándékosan vesznek agresszív 
ebet, vagyôk maguk vadítják a kutyájukat. A 
Kutyapostás is meglepôdött, amikor a he-
gyen sétálva találkozott egy újszülött kisku-
tyával, akit a tulajdonosa nem engedett 
megsimogatni, mondván,ô ezt egy ôrzô-
védô-támadó-gyilkoló (?) kutyának neveli. 
Ez a fajta „nevelés” egyenes út oda, hogy ha 
egyetlen egyszer is elszabadul ez a támadás-
ra nevelt állat, akkor valóban tragédia történ-
het.

Nemcsak a törvény nem ismerete nem 
mentesít a következményektôl, a kutyák nem 
ismerete is okozhat tragédiákat. Azon kívül, 
hogy jó, ha tudjuk: négylábú társunk bizony 
ragadozóként járta ki az evolúció iskoláját, a 
földön ma úgy nagyjából 400 fajtája alakult ki. 
Négyszáz fajta, négyszáz méret- és színválto-
zat, négyszáz féle ingerküszöb, négyszáz féle 
érzelmi beállítottság, tûrôképesség. Ettôl nem 

kell megijedni, sôt, ez azt is jelenti, hogy 
szinte nincs olyan élethelyzet, amihez ne ta-
lálnánk megfelelô négylábút. Csak éppen 
tudnunk kell, hogy kit választunk. Még tovább 
színesíti a kört a keverékek négyszáznál 
nagyságrendekkel nagyobb száma, mert itt 
aztán az egyébként megbízható tulajdonságo-
kat örökítô vérvonalak is alaposan „összeku-
tyálkodhatnak”, és a végén az isten sem tudja, 
kitôl mit örökölt ez a tacskófülû, rókaképû, 
vizslaszôrû, dogméretû hogyishívják… 
Miközben persze azonnal szögezzük le: a 
keverék kutyák gyakran helyesebbek, egész-
ségesebbek és fôleg „tartósabbak”, mint a 
kitûnô pedigrével rendelkezô társaik.

Szücs Gábor

Kutyapostás

Agresszivitás - fajtaválasztás
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Októberben a 7. osztályos „erdôaljás” tanu-
lók színházpedagógiai programban vettek 
részt. Október 26-án a Kolibri Színházban Tom 
Lycos-Stefo Nantsou: „Kövek” címû darabját 
tekintették meg. 28-án az iskolában az 
elôadáshoz drámafoglalkozás kapcsolódott, 
ahol a színház drámapedagógusa beszélgetve, 
játszva dolgozta fel a tanulókkal a színházi él-
ményt. Ezt a programot Kóródy Albert 
osztályfônök és Szabó Jánosné szabadidô-
szervezô szervezte meg a tanulók számára.

Tisztelt Hölgyem!
Érdeklôdéssel vegyes fájda-

lommal olvastam „Erdôaljás, 
vagy…” címû írását – melyben 
„szomszédjai gondolatait sze-
retettel közreadta” – az újság 
novemberi számában. 
Érdeklôdéssel, mert az isko-
lánkkal kapcsolatban írt, vi-
szont fájdalommal, mert az 
októberi lapszámban a tanév-
nyitó iskolai suli-buliról szóló 
cikkbôl csupán azt az egyetlen 
jelzôt ragadta ki, amely az in-
tézményünk volt diákjait 
említô részben szerepelt.

Természetesen megértem és 
elfogadom, hogy régi 
„erdôaljás” diákként/diákok-

ként ragaszkodik/ragaszkod-
nak a több évtizeden át hasz-
nált elnevezéshez, amelyhez 
annyi szép emlék köti Önt, 
Önöket.

Annyit azonban meg kell, 
hogy említsek: mind jómagam, 
mind a cikket író szabadidô-
szerevezô kolléganô szeptem-
berben még alig egy hónapot 
töltött el az iskolában, tehát az 
alma mater hat évtizeden át 
kialakult hagyományaiból még 
igen keveset ismertünk.

Az évnyitó suli-buli után 
megkértem kollégámat, hogy 
írjon néhány sort az 
eseményrôl, amitô – vélemé-
nyem szerint jól – meg is tett. 

Az említett szó nem annak volt 
„hivatalos” deklarálása, hogy 
tanulóinkat ezentúl az 
„erdôaljás” jelzô helyett a 
„rákóczis” minôsítéssel fogjuk 
említeni, hanem csupán az 
volt, ami: egyetlen mondarész 
a megírt cikkben, amelyben 
egyébként majdnem három 
hasábon át a délután színvona-
las programjairól volt szó.

Mindenesetre köszönöm, 
hogy ráirányította a fi gyelme-
met arra: minden kimondott, 
leírt szónak jelentôsége lehet, 
hiszen a „szó veszélyes fegy-
ver, s van aki fegyvertelen”.

Tisztelettel:
Nagy Árpád igazgató

Iskolahívogató 

programokat tartunk 
a leendô elsô osztályos gyerekeknek

december 8-án, csütörtökön, 

január 12-én, csütörtökön, 

február 9-én, csütörtökön, 

16-17 óráig,

Iskolánkról bôvebb felvilágosítást adunk 

az érdeklôdô szülôknek

február 23-án, csütörtökön, 

17 órakor.

 Szeretettel várják a gyerekeket 

és a szüleiket:

Némedi Varga Andrea és Mikes Kriszta 

tanítónôk,

 valamint Nagy Árpád igazgató.

Iskolai hírek
Tanulóink az elmúlt idôszakban több verse-

nyen résztvettek, ahol szép eredményeket értek 
el.

Az Óbudai Sport Közalapítvány által meghir-
detett „Jó tanuló, jó sportoló” Óbuda ösztöndíj 
pályázatán Tóth Sára, 8. osztályos tanulónk 
ösztöndíjat nyert, melyet Török Ottó, a kurató-
rium elnöke adott át ünnepélyes keretek között 
a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

Iskolánk csapata a 2011/2012. évi Óbudai 
Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyen az általá-
nos iskolai kategóriában V. helyezést ért el. A 

csapat tagjai: Csollán Márk, Kristóffy Márk, 
Molnárfi  Márton, Pomázi Marcell és Siegler 
Márk 7.-es tanulók.

A Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny észak-
budapesti fordulóján több tucat iskola csapat a 
közül a Kádár Gellért, Kádár Barnabás, Szabó 
Viktória, Szilágyi Zsófi a 5. osztályos tanulók 
alkotta „Nyelv-törô” csapat 4. helyezést, a 
Bolyai Matematika Csapatversenyen a Tóth 
Máté, Tóth Sára, Tóvölgyi Viktória és Tóvölgyi 
András 8. osztályos tanulókból álló „Ikrek” 
csapata 3. helyezést ért el.

Válasz W. Grass „erdôaljás” anyának és nagymamának

Színházpedagógiai 

program

Szorgosan takarítják az iskola udvarát a tanulószobás diákok.

A Népházban idén is szerveznek kézmûves 

foglalkozást, ahol ajándékok készítésével, 

közben beszélgetéssel, karácsonyi lemezek 

hallgatásával készülhetünk az ünnepre. Az 

elsô alkalommal adventi koszorút lehetett 

készíteni Zsigmond Ágnes,Várkonyi Bea és 

Flóra irányításával. Elhalmoztak bennünket 

szebbnél szebb alapanyagokkal, volt ott 

többféle örökzöld, aranyozott termések, 

gyertyák, csillogó szalagok, de ami a legszebb 

volt: gyermekek, akiknek arcát felderítette az 

elkészült munkájuk feletti öröm, büszkeség.
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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 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.

HAVILAP (MKM 226.674/1998)

Kiadja: 

Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete,

1037 Bp., Toronya u. 33. Tel.: 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

Ha valaki néhány évvel ezelôtt megkérdezte: 
„mibôl gazdálkodtok?”, azt  mondtuk: „Leg-
inkább a pályázatokon nyert támogatásokból, 
teremhasználatért járó költségtérítésekbôl, 
adományokból. „

Idén egy új vendég megkérdezte „Mibôl 
gazdálkodtok?”, mondtuk: „Adományokból, az 
egyre csökkenô teremhasználatért járó költség-
térítésekbôl. „

„Hát a pályázatok?” -kérdik.
Hát a pályázatok?! Bizony továbbra is pályá-

zunk, ahol csak lehet. Méltányolják is a kiírók 
tevékenységünket, aktív, virulens társaságnak 
tartanak. Pályamûveinkkel rendszeresen a 
nyertesek közt vagyunk, sôt támogatási 
összegeinkkel az élen járunk. Idén is. 

Nade…? Dehát…? Debizony… a pályázati 
támogatások teljes összege az elmúlt két évben 
az ötödére esett, azaz 20 százalékára. Sajnos a 
rezsiköltségek nem követték sem az irányt, sem 
az arányt. 

Az elmúlt években gyûjtöttünk a Jablonka 
parkra, a Szt. Donát kápolnára, a Népház 
minôségi fejlesztésére, új kert építésére. 

Tudják kedves Olvasóink, idén mire 
gyûjtünk? A fennmaradásra, vagyis a rezsire, a 
számlák kifi zetésére.

Vannak lelkes tagjaink, akik szabadidejüket 
nem kímélik, telefonjuk és kocsijuk használatát 

ingyen és bérmentve az Egyesület javára 
fordítják, de attól csak a kiadás csökken, bevé-
tel azonban nincs.

Ezért rendezünk most „Karácsonyi Vásárt”, 
ahová bárkitôl elfogadunk értékesíthetô aján-
déktárgyakat. A vásárlótól kapott bevétel min-
den forintja a Ház fenntartását szolgálja.

Kérjük az Egyesület tagjait, barátait, szimpa-
tizánsait, meg aki fontosnak tartja a Népházat, 
a „közös nappali szobánkat”, hogy feleslegessé 
vált tárgyaival (játék, könyv, kép, váza, bármi 
érdekesség) támogassa a vásárt. Akiknek pedig 
módjuk van, jöjjenek el a fenti két szombaton 
a Népházba, és támogassák vásárlásaikkal a 
Ház fenntartását. 

Ha minden jól sikerül, a vásárolt tárgyakkal 
szeretteiket is megörvendeztethetik Karácsony 
szép ünnepén.

A vezetôség nevében:
Felcsuti László

Az enyhe idôjárású november a bridzsben 
sok forró percet, órát hozott. Bôven volt ré-
szünk versenylehetôségekben. Lejátszottuk a 
szerdai klubok közötti Szimultán versenyt, 
amelyre több budapesti klub, többek között 
mi is neveztünk. A versenyzôk ugyanazokat 
az elôre kiosztott lapokat játszották egyidejûleg 
a saját klubjukban. A helyes lejátszást és az 
eredményeket az interneten lehetett megnéz-
ni és összevetni a mezôny résztvevôinek játé-
kával, illetve eredményeivel.

Helyi eredményeink: 1. Fehér Krisztina és 
Kovács Erzsébet; 2. Lovász Marietta és Mátyás 
Károly; 3. Lovász Ágnes és Lovász László

Második nagy és egyben hagyományôrzô 
versenyünk a hónapban a Hanák Sándor 
Egyéni Emlékverseny, szintén lezajlott. A 
verseny mindig ünnepélyes keretek között 
történik. Most is megemlékeztünk Sanyáról, 
aki a mi klubunk tagja volt és már sajnos nincs 
közöttünk. Az ô tiszteletére hoztuk létre ezt a 
versenyt, amelyet évente egyszer tartunk és a 
gyôztest kupával jutalmazzuk. Ehhez ad 
méltó keretet Hanák Maya a fi nom sütemé-
nyeivel.

A Hanák Sándor Egyéni verseny gyôztesei: 
1. Lovász László; 2. Farkas Mariann; 3. Pataky 
Gyôzô.

A következô hónapokban sem lesz pa-
naszra okunk, már ami a versenykiírásokat 
illeti. Úgy látom, hogy egyre több helyen je-
lenünk meg párosainkkal és csapatainkkal. 
Sokan szállnak harcba a minôsítések meg-
szerzéséért. A negyedosztályú minôsítésért 
decemberben és januárban is lehet verse-
nyezni. Nyolc meghirdetett játékból, legalább 
haton kell megfelelô eredményt (50 % felettit) 
elérni. Ez nemes cél. Számomra, többek kö-
zött azt is jelenti, hogy a klubunk színvonala 
emelkedik és annak, aki itt versenyez, egyre 
komolyabban kell fejlôdnie a jó eredmény 
eléréséhez. Segítségként, remélem lesz 
továbbképzô tanfolyam, komoly 
érdeklôdôkkel.

Klubvezetônk kihirdette a nagy Szimultán 
versenyt, amelyen már Magyarország összes 
klubja részt vesz, de még a szomszédos or-
szágokból is várnak jelentkezôket. Egyszóval, 
izgalmas megméretésnek ígérkezik.

December 3-4. Ez már a Közép-
Magyarországi MP bajnokság elôdöntôje 
Nagykanizsán. Várjuk a meglévôk mellé, to-
vábbi csapatok jelentkezését is.

Novemberi eredmények: 1. Jakkel Ilona és 
Minarik Attila; 2. Bánlaki Csaba és Harkai 
Csaba; 3. Honárkai Róbert és Serly György 

Gratulálunk a gyôzteseknek!
Lovász Marietta

APRÓHIRDETÉSEK

•  Kézi és gépi pedikûr a Hegyen! 
Kérésre házhoz is megyek! Tel.: 
20-243 3154

•  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

Bridzs klub hírei Karácsonyi vásár 
a Népház fenntartásáért 10-én és 17-én, szombatokon, 11-16 óráig  a Házban

Értékesíthetô tárgyak 

átvétele
a Karácsonyi Vásárhoz,

szerdánként, 17.00-tól 20.00 óráig

a Táborhegyi Népházban
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Iroda: Remetehegyi út 52.
Tel/Fax:  1-388-5919

Telefon: 06 30 378-5113

Sági Magdolna
ingatlanbróker

Óbuda Hegyvidék_december_nyomda.indd   1 2009.11.26.   10:21:36

Iroda: Remetehegyi út 52.

Telefon/fax:  388 -5919, telefon: 30-378 5113

www.sagimagdi.ingatlan.com,

e-mail: sagimagdi1@gmail.com

Rengeteg stressz ér bennünket 
a mindennapokban. Nehéz meg-
felelni az otthoni, munkahelyi 
elvárásoknak, néha nehéz a híre-
ket is meghallgatni. Sokan úgy 
fogalmazzák: bedarálnak a szür-
ke hétköznapok.

Milyen jó, hogy ebbôl van kiút! 
Az ôseink mennyire tudták ezt, 
milyen szépen osztották el az év-
ben az ünnepeket, hogy legyen az 
életnek fénye, mérföldköve!

A kortárs pszichológusok most 
öt szót hangoztatnak, ezek fi gye-
lembevételével ígérik, hogy bol-
dogabbak leszünk.

Mik ezek a szavak?
- Kacagj! Minden nevetéssel 

eltöltött idô gyógyító. Mérhetôen 
oldja a feszültséget. Milyen sokat 
vihorásznak, nevetgélnek a ka-
maszok, a gyerekek, tanuljunk 
hát tôlük!

- Kocogj! Minden mozgásfor-
ma, a séta, a futás kitûnô 
boldogítószer. Aki verseny-
szerûen edzett valaha tudja, hogy 
sokkal több megterhelést bír el 
az, aki mozog. Lelkünkre hat a 
testünk, nem elhanyagolható 
módon.

- Lazíts! Itt az idô, az ünnepek 
alatt pihenjünk sokat, vegyünk 
elô könyvet, kedvenc CD-t, fü-
rödjünk, fejtsünk keresztrejt-
vényt, kötögessünk, kinek mi 
válik be.

- Érints! Hihetetlen hatással 
van ránk a másik ember érintése. 
Ismerek családokat, ahol a hátva-
karás az egyik legkedvesebb 
ajándék. Próbáljuk ki! De akár 
meg is masszírozhatjuk a fájós 
lábakat is.

- Segíts! A jobb adni, mint 
kapni szólásnak tényleg valós az 
alapja. Amikor adunk, bennünk 
szabadulnak fel olyan erôk, ami 
az immunrendszerünket erôsítik. 
Mikor lehet szabadabban és 
örömtelibben adni, mint advent 
idôszakában? S persze, hogy nem 
kerül pénzbe, csak idôbe a leg-
több: dicséret, odafi gyelés, játék, 
meghallgatás, nem is sorolom, a 
lista végtelen hosszúságú.

Kívánom, hogy ez az advent 
teljen el úgy mindenkinek, hogy 
boldogabb legyen ünnepek vé-
gén, mint most, advent legele-
jén.

Mikes Kriszta 
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