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Vasárnapi mozi
a Táborhegyi Népházban

március 4-én, 17.00 órakor
Jiri Menzel: Magány az erdôszélen.

március 18-án, 17.00 órakor
Jacques Tati:  Hulot úr közlekedik

Kor-Szak-Kör
Interaktív beszélgetések

a Táborhegyi Népházban,

„2012-Hogyan tovább?”

címmel,

március 8-tól,

minden csütörtökön, 

18.00 órakor.

(Részletek a 3. oldalon)

Öt nap 

Burgenlandban
Egyesületi autóbusz kirándulás

május 19. szombattól, 

23. szerdáig.

Jelentkezni lehet március 21-ig

a Táborhegyi Népházban.

(Részletek a 11. oldalon.)

Világvallások
címmel elôadássorozat indul 

a Táborhegyi Népházban.

Elsô elôadás

március 23-án, 18.00 órakor
Brezovits László:

Hinduizmus / Brahmanizmus

(Részletek a 3. oldalon)

Programok
Vasárnapi mozi március 4. vas.  17.00

Kor-Szak-Kör március 8. csüt.  18.00

Kiállítás megnyitó március 9. p.  18.00

Vasárnapi mozi március 18. vas. 17.00

Világvallások elôadás március 23. p. 18.00

Szt. Patrik napi vidámság március 24. szo.  17.00

Világvallások elôadás április     6. p. 18.00

Szt. Patrik napi 
vigasság
a Táborhegyi Népházban

március 24-én, szombaton 17.00 órától

17.00 Megnyitó

Ír legendák és mítoszok képekben

László Kata írországi fotóinak kiállítás megnyitója

a képek történeti hátterérôl mesél:

Dr. Pôdör Dóra (docens, Károli Gáspár Református Egyetem) és

Dónal Ó Néill (coach, elôadó, IBS)

18.00 Ír néptánc bemutató és tánctanítás – gyerekeknek is!

A táncokat bemutatja az Óhegy Egyesület ír tánccsoportja

19.00 a Smaragd sziget csodái
vetítettképes elôadás az ír kultúráról, mesél, énekel, zenél:

Kovács Gáborján (a BRAN ír népzenei együttes vezetôje)

21.00 Fergeteges ír buli
táncmulatság írországi pop zenére - St. Patrick terem

21.00 Angol nyelvû ’Seanachaí’ -Tírna nÓg terem

Dónal Ó Néill mesél, László Saci ír népdalokat tanít - angol nyelven

21.00 Tar Lôrinc pokoljárása – Loch Dearg terem

Zsigmond király lovagja írását bemutatja

Mojzsis Dóra (mûvészettörténész, az Egyesület ügyvezetô elnöke)

Az est házigazdái:

László Saci és Dónal Ó Néill

Jegyek a helyszínen kaphatók, Belépôdíj felnôtteknek: 500 Ft. 

14 éves kor alatt ingyenes.

Kérjük, ha lehet, öltözzenek zöld színû ruhába!

A büfében ír whiskey és sör, ír népzenei CD kapható.

Minden érdeklôdöt szeretettel vár az Egyesület Vezetôsége!

(Részletek a 3. oldalon)

Effektusok
címmel

Bajnay Zsolt építész
pasztellkép kiállítása nyílik

március 9-én, pénteken, 18.00 órakor a Táborhegyi Népházban.

A kiállítást megnyitja Nacsa János mûgyûjtô, kritikus.

Közremûködik Juhász Andrea oboán és Juhász Györgyi fagotton.

(Részletek a 2. oldalon)
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Kiscelli kálvária szoborcsoportjának 1981 évi felújítása

Szabó Péter kôszobrász-restaurátor

Bajnay Zsolt Ybl díjas építész pasztellkép kiállítása március 9-én 18.00 órakor

Effektusok

A fennmaradt iratok szerint 1822-
ben készültek el a ma is látható 
kálvária stációi és a golgota szobor-
csoportja. Az elmúlt kétszáz év alatt 
a szoborcsoport több alkalommal 
megsérült, többször fel is újították. 
Legutóbb Szabó Péter kôszobrász-
restaurátor restaurálta 1981-82-ben, 
a közterületi szobrokért felelôs 
Budapest Galéria megbízásából.

Az Iparmûvészeti Fôiskolán 
1979-ben diplomázott kôszobrász 
restaurátor segítôtársaival, Illyés 
Antal szobrásszal és Szônyi Endre 
kôszobrász-restaurátorral végezte 
el a munkát. A szobrokat rendkívül 
sérült állapotban találta. A feszüle-
ten a korpusz szétfagyott, aminek 
egykori javítása mûkôbôl történt. A 
jobb lator hengeres keresztjének 
függôleges felsô szára hiányzott. A 
bal lator a keresztjével együtt teljes 
egészében hiányzott. A feszület 
jobb és bal oldalán álló Szûz Mária 

és Szent János evangélista szobra-
iról hiányzott a fej és mindkét kéz. 
Mária alakja ledôlt a 
posztamensérôl, a földön feküdt.

Szabó Péter a két évig tartó, 
helyszíni munkálatokat 3 ütemre 
bontotta. Az elsô ütemben a jobb 
lator és keresztjének restaurálása 
valamint a Szûz Mária szobor res-
taurálása történt meg. Második 
ütemben a Korpus mintázása, ön-
tése, faragása, valamint a Szt. János 
szobor restaurálása, majd végül a 
bal  lator keresztjének új kôanyagból 
történô kifaragása következett. A 
szobrok mindegyike durva 
mészkôbôl készült. A keresztek, a 
posztamenseik, a stációk anyagá-
val megegyezô kôanyagból, ezüst-
hegyi kvarchomokkôbôl lettek 
felépítve. Az azóta eltelt idôben 
szerencsére a szobrok állapota kis 
mértékben mutat avulást, de a 
szakszerû beavatkozás ismét 

idôszerû. A szobrok felületén 
megfi gyelhetô festékmaradványok 
alapján a felületet az ikonográfi ai 
hagyományok fi gyelembe vételé-
vel egy vékony, lazúros színezéssel 
lehetne ellátni.

Általánosságban elmondható, 
hogy a szobrokat körülvevô kör-
nyezeti károsítók már látványosan 
megjelennek a felületeken (mo-
hák, zuzmók), melyek eltávolítása 
fontos, hogy a durva mészkô felü-
letén ne okozzanak még nagyobb 
károkat.

Szabó Péter ma a Magyar 
Képzômûvészeti Egyetem 
Kôszobrász-restaurátor tanszéken 
egyetemi adjunktus, kôszobrász-
restaurátor szakvezetô. Leánya 
Révai-Szabó Zsófi a, szintén ezen a 
szakon végzett. Cégük - a Reko 
Konzult Kft. – napjainkban a ma-
gyar restaurátor szakma vezetô 
tervezô és kivitelezô cége. Maguk 

mögött tudják többek között a 
Budavári Szentháromság szobor, a 
Keleti pályaudvar homlokzati 
szobrainak, valamint a Lánchíd cí-
mereinek restaurálását ill. rekonst-
rukcióját.

Ha a Kiscelli Kálvária restaurálá-
sa egyszer beindulhat, számítunk 
munkájukra. A kálvária restauráto-
ri dokumentációját építész munka-
társukkal, Pottyondy Bencével 
együtt már elkészítették, amelynek 
alapján az építési engedélyt meg is 
kaptuk.

Felcsuti László

Az Erdôalja úti Általános iskola 4. b osztálya nemrég 
a Szépmûvészeti Múzeumba látogatott, és részvett egy 
ókori Görögországgal kapcsolatos múzeumpedagó-
giai foglalkozáson. Szeretettel fogadták az osztályt. 
Egy színésznô Pallas Athénét személyesítette meg, 
körbevezette a gyerekeket és minden célja az volt, 
hogy az eredeti mûvek varázsa révén segítse a 
diákokat az iskolai tanulmányok elmélyítésében. 
Elmagyarázta a tárlókban elhelyezett tárgyak 
funkcióját, eredetét. A gyerekek komolyan fi gyeltek, 
hiszen maga Athéné volt a tanítójuk.

Mikes Kriszta

Amikor nyugdíjasként, a szak-
mai munkalehetôségek 
megszûntek, talán a kellemes em-
lékek újraéléseként, vagy talán az 
alkotómunka folytatásaként kezd-
tem el képeket festeni. Érdekes 
módon engem a kép készítése, a 
technikai megvalósítása jobban 
érdekelt, mint maga a kész kép, 
mondván: a végeredményt úgyse 
látja más, mint a szûk család és a 
barátok.

És itt következik be a törés, 
mert az eddigi magán szórakozá-
som, Felcsuti Laci barátom rábe-
szélésére most a közönség elé 
kerül.

Nem akarok nagyképûsködni 
holmi ars poétikával, de azért a fô 
gondolataimat leírom:

- Semmilyen elv megvalósítására 

nem törekszem, mindig 
ösztönösen festek.

- Célom az érdekes 
téma, a szépség, és a 
különleges fényhatások 
ábrázolása. (Tudom, 
nem nagy találmány, 
hiszen minden festô erre 
törekszik.)

- A pasztellezés, a többi festésze-
ti technikához képest, jóval több 
színgazdagságot tesz lehetôvé, 
amelyet ki is szeretek használni.

Miskolcon születtem, 99 óta élek 
a Hegyen. Képeimet az elmúlt 10 
évben festettem. Az egész életem 
során mindig az alkotói munkát és 
a kézzel fogható tevékenységet 
becsültem a legtöbbre. Ezért vá-
lasztottam hivatásomul az építész 
szakmát, amelyhez rajzkészségem 

és a mûvészetek iránti 
érdeklôdésem is hoz-
zájárult. 1959-ben dip-
lomáztam az építész-
mérnöki karon.

Kezdô mérnökként 
az akkor induló 
Balatoni Intézô 

Bizottságnál kaptam lehetôséget 
arra, hogy részt vegyek a balatoni 
üdülôterületek fejlesztési munká-
jában. Ez a feladat igen érdekes és 
összetett volt. A Farkas Tibor ve-
zette munka, mai szemmel is 
példaszerû, a mûszaki alapokon 
nyugvó területfejlesztések mintá-
ja.

10 éves balatoni munka után a 
Kereskedelmi Tervezô Vállalatnál 
építész vezetô tervezôi állást kap-
tam. Késôbb mint nyugdíjas, éve-

kig ennél a vállalatnál, fôleg keres-
kedelmi és vendéglátó épületek 
tervezésével foglalkoztam.

Szerettem munkáimat, szép fel-
adataim voltak. Szívesen gondolok 
a sárvári Termál Hotelre, a soproni 
Sopron Szállóra, tihanyi, csopaki 
üdülôkre, Balatonkiliti Bevásárló 
Központra, de szép feladatok vol-
tak a vásárcsarnokok tervezése is, 
mint például az újpalotai, békásme-
gyeri, vagy a síófoki. Ez utóbbiért 
Ybl díjat is kaptam.

Nyaranként - amikor már a poli-
tikai helyzet és anyagi lehetôségeim 
megengedték - külföldön elég sok 
helyen megfordultam. Ilyenkor 
nagyon sok benyomás, élmény ért, 
és igen sok szépséggel találkoz-
tam. Ezeket szeretem felidézni 
képeimen.

Elsô kiállításom élménye az is, 
hogy a 12 éves unokám, Bajnay 
Kamilla képeit is bemutathatjuk, 
mert igazán érdemesek rá.

Bajnay Zsolt építész

Múzeumlátogatás
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Hát úgy, hogy az Óhegy 
Egyesület lelkes ír néptánc cso-
portja a Krúdy napokon 
elôadandó, áhított tangó betanu-
lásán verejtékezett. S mihelyst a 
próbának vége lett, megszólalt az 
ír CD, s önfeledten eljártuk a már 
ismerôs ír táncokat. Utána 
elôkerült egy üveg bor, s Dónal 
mesélni kezdett ír tündérekrôl, 
manókról, legendás hôsökrôl. 
Alig akartunk hazamenni. A 
Smaragd sziget – ahogyan az 
örökké zöld Ír szigetet nevezik – 
tündérvilága rabságában tart 
nemzedékrôl nemzedékre.

Tartsunk jövôre egy Szt. Patrik 
napi mulatságot! – hangzott el a 
javaslat.

S mostanra kész a program. 
Mindenkinek szeretnénk kedvére 
valót. Igazi közösségi együttlétet, 
valódi chéile-t (ejtsd: kéli) - gye-
rekeknek felnôtteknek, közösen, 
meséléssel, dallal, tánccal.

László Kata, aki írországi 
kiküldetésbôl visszatérve csodá-
latos fotókon adja vissza a Zöld 
sziget misztikus hangulatát. Pôdör 
Dóra – mellesleg Kata volt tanít-
ványa - egybôl elvállalja a képek 
bemutatását a hozzájuk fûzôdô 
történeti háttérrel. Dóra egy kis 
kitérôvel most a Károli Gáspár 
Református egyetem angol tan-
székén az angol mellett ír nyelvet 
tanít, középkori ír irodalomról ad 
elô - kiapadhatatlan energiával, 
lelkesedéssel, hatalmas tudással.

Dónal Ó Néill, aki Dublinból 
ideköltözve egy óvatlan pillanat-

ban óhegyi ír tánctanításra adta a 
fejét, Dórával közösen mesél a 
fotókhoz kapcsolódó legendák-
ról. Csak azt sajnálja, hogy ezt 
nem tudja ékes magyar nyelven 
elôadni. De sebaj, Dóra majd ki-
segíti.

Dónal él-hal saját kultúrájáért, 
kiapadhatatlan tárháza a mitoló-
giai történeteknek, történelem-
nek, irodalomnak és zenének. 
Késôbb az est folyamán, az angol 
nyelvû sarokban mesélve, 
szûkebb körben talán elô meri 
majd venni szájharmonikáját egy-
egy gyönyörû népdal megszólal-
tatására. S ha megkérjük rá, egy-
két gael (ejtsd: gél) szót is megta-
nít annak bizonyítására, hogy a 
kelta származású ír nyelv semmi-
ben sem hasonlít az angolhoz, 
amit ma anyanyelvként használ a 
legtöbb ír. Felesége, Saci pedig 
szívesen megtanít egy-két ír 
népdalt az érdeklôdôknek. 
Angolul tudók, tanulók elônyben 
az Örök ifjúság szigetérôl elneve-
zett teremben! Errôl a szigetrôl is 
szól majd egy történet. – írül Tír 
na nÓg

Ezzel párhuzamosan tervezünk 
egy magyar nyelvû szekciót: 
Mojzsis Dóra mesél arról, hogy 
nem csak ír szerzetesek jutottak el 
Írországból hazánkba, hanem ma-
gyarok is elkalandoztak a smaragd 
szigetre. Így a Taron született vitéz, 
Zsigmond király Lôrinc lovagja is 
ellátogatott a Vörös tóban 
(LochDearg) levô szigetre, ahol Szt. 
Patrik nyomában zarándokolva 
késôbb megírta pokoljárását.

A fô mûsorszámra pedig sike-
rült megnyernünk Kovács Gábort! 

Gábor mûvelôdéstörténész, 
keltológus, zenész, zenekar-
vezetô. Corkban járt egyetemre, 
ami Írország kulturális fôvá-
rosának számít sok ír szemében. 
Örökké tanulja az ír kultúrát, 
minden évben csoportot vezet 
Írországba, ahol állandóan tanul 
és kifogyhatatlanul tanít. Itthon is 
az egyetemi katedrától a 
Millenárisig, az MKB professzori 
klubjától a Jókai klubig, s most 
majd a Népházban is. Mint az írek 
általában, fantasztikus mesélô, s a 
történelmet-kultúrát gyönyörû 
diákkal, énekkel, muzsikával il-
lusztrálja. 1993-ban Veszprémben 
megalakítja a BRAN együttest, 
talán a legrégibb Magyarországon 
mûködô, tradícionális ír népzenét 
játszó együttest. (www.bran.hu) 
Gábor számos hangszeren játszik, 
kíváncsi vagyok, most mit hoz 
magával. A speciális ír dobot, a 
bodhrant (ejtsd: bauron) bizo-
nyosan, de van még egy kis re-
mény, hogy talán magát az 
együttest is!

A gyerekeket szeretnénk be-
vonni egy kis ír táncolásba 
Kovács Gábor mûsora elôtt, a 
„nagyobbak” pedig lehetôséget 
kapnak arra, hogy az elôadás 
után mai ír popzenére „nyújtsák 
ki lábukat” a táncparketten.

Mindehhez segítségül a büfé-
ben ír italok, whiskey és sör is 
rendelkezésre áll majd.

A szervezôk nevében örömteli 
együttlétet, valódi magyar-ír 
chéile-t kívánok.

Legyünk együtt minél többen!
CéadMíle Fáilte!

László Sarolta

Szt. Patrik napi vígasság a Táborhegyi Népházban március 24-én

Hogyan kúszik fel a Smaragd sziget 

Óhegyre?

Brezovits László

Magyar 

vagyok
 

Magyar vagyok, itt születtem

Legyen dicsôség, vagy átok

Kakas, ki az éjben rebben

Már az új napért kiáltok!

Magyar vagyok: hun és szittya

Kun, jász, oláh, zsidó, avar

A színesség az erôt szítja

De széthúzás csak összezavar

Ránk bízta az Úr e tájat:

Legyen ez a ti hazátok!

Földemet, és szíveteket

Tisztaságban vigyázzátok!

Ôrizte is sok idôn át

Vitézeink erôs karja

De önzô érdek, hatalomvágy

Népet, hazát szétporlasztja

Jézus az Úr otthonában

Tiszta szívvel rendet csinált

S bottal kergetett ki onnan

Pénzváltót, és hamis kufárt

Megjártad már Golgotádat

Népek Krisztusa ó magyar

Támadj fel a tetszhalálból

S tedd a dolgodat hamar!

Lásd az ima itt kevés már

Kell a magasabb áldozat

Rest aki ma nem tesz, és vár

Sorsa marad a kárhozat

Magyar vagyok, itt születtem

Legyen dicsôség, s nem átok

Egység-fényben, erôs hitben

Most egy szebb kor virrad rátok!

Kor-Szak-Kör
Március 8-tól csütörtökönként, 

18 órai kezdettel
A nagy érdeklôdésre való tekin-

tettel Kor-Szak-Kör néven interak-
tív beszélgetések formájában foly-
tatódik, a korábban „2012-Hogyan 
tovább?” címen tartott 
ismeretterjesztô elôadássorozat a 
Táborhegyi Népházban. A téma 
továbbra is a korszakváltás, a tuda-
ti felemelkedés, az Univerzum 
törvényszerûségei, valamint tudo-
mányos válaszkeresés a 
„paranormális” jelenségekre. Az 
elôre meghirdetett témakörökben 
meghívott szakértôk tartanak vita-
indító elôadásokat, majd a 
felvetôdô kérdéseken, véleménye-
ken, tapasztalatokon elindulva 

kötetlen beszélgetések során pró-
bálják megadni a kielégítô válaszo-
kat.

2012 márciusi program:
március 8. Rezgések – az 

Univerzum fenntartó energiafor-
mái

március 15. Rezgések az 
egészségmegôrzésben, és a gyó-
gyításban

március 22. A szeretet fi zikája
március 29. Hangolódás – A 

hangok hatása személyiségünkre, 
egészségünkre

Belépôjegy önkéntes, 500 Ft 
hozzájárulás a Népház fenntartási 
költségeihez. A rendezvények 
ideje alatt büfé mûködik.

Brezovits László

Világvallások
Elôadássorozat péntekenként, 18.00 órától

a Táborhegyi Népházban

Bár a világon sokféle vallás léte-
zik, világvallásoknak azokat hívjuk, 
amelyek a legtöbb hívôt számlálják 
Földünkön. A kereszténység 2 md., 
az iszlám 1,6 md., a hindu közel 1 
md., buddhista 500 m., kínai 
univerzizmus 450 m., a zsidó vallás 
15 m. hívet számlál. 

Az elôadásokon hat meghatáro-
zó világvallásról szerezhetünk be-
hatóbb ismereteket a következô 
felkért szakértô elôadók tolmácso-
lásában:

március 23. Hinduizmus / 
Brahmanizmus - Dr. Brezovits 
László

április 6. Buddhizmus - Etelközi 
Péter

április 20. Az iszlám - Sulok 
Zoltán, a Magyarországi Muszlimok 
Egyháza szervezet elnöke

május 4. A kereszténység - Dr. 
Nemeshegyi Péter, jezsuita szerze-
tes

május 18. A zsidó vallás – Riesz 
Gábor liturgiatörténeti elôadó

Belépôjegy önkéntes, 500 Ft 
hozzájárulás a Népház fenntartási 
költségeihez. 

Mindenkit szeretettel vár
az Egyesület Vezetôsége
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Hegyi utak problémái
A Városüzemeltetési Osztály 

kérésére összegyûjtöttük a hegyi 
utakkal és járdákkal kapcsolatos 
lakossági észrevételeket. Nagyon 
köszönjük az Önkormányzatnak, 
hogy az éves terv összeállítása elôtt 
van módunk észrevételeinket el-
mondani, ezzel hatékonyabb, a 
lakosság igényeit jobban kielégítô 
felújításukat kezdeményezni.

A hegyi lakosság észrevételeit a 
felhívásunkra érkezett 14 levél, és 
az un. „Közügyek Fórum” –on el-
hangzottak alapján állítottuk össze, 
természetesen a teljesség igénye 
nélkül, hiszen a meghívó nem 
biztos, hogy mindenkihez eljutott. 
Az észrevételek egy része útburko-
latra, járdákra vonatkozott, más 
része forgalomtechnikai problé-
mákat vetett fel, de voltak olyanok 
is, amelyek a közlekedési hálózat 
fejlesztésével foglalkoztak. Ezek a 
következôk:

Útburkolat, útfelújítás, járda-
építés igénye:

- Körtvélyes út – Zúzmara utca 
csatlakozásánál a víznyelô javítása, 
a burkolat és járda építése szüksé-
ges az életveszély elhárítása céljá-
ból. Az útszakasz az iskolába 
igyekvô gyermekek egyik fô útvo-
nala.

- Erdôalja út 120-170 között az 
út felújítása, járda építése szüksé-
ges. Az útszakasz Csúcshegy 
megközelítésére is szolgál, jelentôs 
mind a gyalogosforgalom, mind a 
gépjármûforgalom.

- Zúzmara utca mentén, a 
Toronya utcától lefele, a nagy 
lejtésû úton a lépcsôs járda javítása 
szükséges. A Toronya utcánál a 
járda mélyebben van, mint az út-
burkolat, nem járható.

- Farkastorki út és Jablonka út 
mentén, a Viharhegyi úttól felfele, 
járda építése szükséges, a 
Viharhegyi úti csomópontban 
zebra felfestése nyújtana biztonsá-
got a gyalogosoknak.

- A Jablonka út Judit utca és 
Verhovina utca közötti szakaszán a 
járda helye járhatatlan, ezért ott 
autók parkolnak.

- Farkastorki úton, a Zúzmara 

utcánál az egykori zebra visszafes-
tését kérik.

- Kolostor utca – Remetehegyi 
úti mini-körforgalom minôségi ja-
vítása szükséges. A középsô szige-
tet feltûnôbbé kéne tenni. A 
Folyondár utcai buszmegálló vi-
szont a csomóponttól távolabb 
helyezendô, mert amíg a busz a 
megállóban áll, addig az minden 
irányban megbénítja a forgalmat.

- Kiscelli közben az egyirányosí-
tás megszüntetését kérik. A lakóte-
lep forgalma indokolatlan kerülôre 
kényszerül, és aránytalan többlet 
forgalmat indukál a Remetehegyi 
úton. Ugyanakkor az egykori két-
irányú Kiscelli köz semmiben nem 
akadályozza a körforgalomból 
kilépô jármûveket. A meglévô 
burkolati szélesség pedig „évtize-
deken keresztül kétirányú forgal-
mat bonyolított le”.

- Máramaros út elején járda 
építése szükséges. Megoszlanak a 
vélemények a tekintetben, hogy az 
út egyirányúsítása kívánatos-e 
vagy nem.

- Perényi lejtôn járda építése 
szükséges a Perényi úti és 
Remetehegyi úti becsatlakozásá-
nál.

- Járhatatlan a Harsány lejtô, 
felújítása szükséges.

- Királylaki út középsô szakasza-  
a lakópark alatt - tönkrement, elfo-
gadhatatlan állapotban van, a 
Hedvig utcai csomópontnál pedig 
3 méterre szûkül. Az útszakasz 
eredeti állapotának helyreállítása 
szükséges.

- Testvérhegyi lejtôn járda építé-
sét kérik a Toldás köz és Bécsi út 
közötti szakaszon.

- A felújított Jákó Vera ház elôtt 
a (Perényi út 11.) az egyik csator-
nafedél megsüllyedt, balesetveszé-
lyes.

- Babakocsival nem lehet lejutni 
a hegyrôl. Az igen keskeny járdán 
kényszerûen autók parkolnak, 
vagy villanyoszlopok, tûzcsapok 
állnak. Ilyenkor mindig le kell ug-
ratni a kocsival az úttestre. A 
Viharhegyi út közepén, a kanyar-
ban, a járda igen keskeny, ami a 

nagy gépjármûforgalom miatt ve-
szélyes.

- Járda építése szükséges a 
buszforgalmú Jablonka út mentén 
végig, valamint a Testvérhegyi út 
mentén.

- A Testvérhegyi lejtô a Jablonka 
útnál 5 m-re szûkül, balesetveszé-
lyes az út ezen a szakaszon, nem 
tudja a forgalmat lebonyolítani.

- A két oldalról zsákutca 
Királylaki köz megszûntetése a 
Királylaki út és Máramaros út kö-
zött, valamint az Erdôalja út és 
Királylaki út közötti szakasz kiépí-
tése. A Királylaki úton a jelenlegi 
kapaszkodó forgalma jelentôsen 
szennyezi a környezetet.

- Toldás köz egyirányúsításának 
megszüntetése szükséges kellô 
mûszaki és forgalomtechnikai 
megoldásokkal, szükség esetén 
támfalakkal, burkolatszélesítéssel.

- A Csúcs-hegyen a Solymár köz 
járhatatlan felújítása szükséges. 
Kérés érkezett a Solymárvölgyi út, 
Aranypatak utca, Vadóc utca, 
Mécsvirág utca burkolatának építé-
sére is.

Forgalomtechnikai problé-
mák sürgôs megoldása:

- Erdôalja út egyirányúsítása az 
iskola elôtt indokolatlan, annak 
sürgôs megszüntetését kérik.

- Erdôalja út – Viharhegyi út 
csomópontjában az elsôbbségadás 
kötelezô helyett az egykori jobb-
kezes szabály visszaállítása indo-
kolt. A jelenlegi állapot a buszfor-
galom számára is komoly terhet 
jelent.

- Remetehegyi út számára 
elsôbbség biztosítása szükséges a 
Kiscelli köz és a Remete köz 
mindkét csatlakozásánál, a bal-
esetveszély elhárítása végett.

- Közlekedési lámpa elhelyezése 
vetôdött fel a Folyondár utca - 
Szépvölgyi út csatlakozásánál, de a 
Folyondár utcán egy jobbra kanya-
rodó sáv kialakítása már megoldást 
jelentene.

- Üde utca egyirányúsításának 
megszûntetését kérik, középtájt 
kitérô kialakításával a kétirányú 
forgalmat lehetôvé téve.

- Bécsi út - Farkastorki út csomó-
pont javítása, a közlekedési lámpa 
átállítása, beszabályozása szüksé-

ges. A Bécsi úti csomópontból a 
hegyre igyekvô gépjármûveket a 
lámpa megállítja, és ez a Bécsi út-
nál torlódást okoz. Továbbá a 
Bécsi úton kintrôl érkezô jármûvek 
nem tudnak az Eurocenter felé 
kanyarodó sávba besorolni, és 
megállítják a Vörösvári út felôl 
érkezôket, ez szintén a Bécsi út 
forgalmát akadályozza.

- Bécsi út – Kiscelli út csomó-
pontjában a lámpa átállítása szük-
séges, mert az jelenleg jelentôsen 
csökkenti a csomópont 
áteresztôképességét, elsôsorban 
az M0 forgalmát pótló Kiscelli út 
felôl.

Úthálózat fejlesztése, szabá-
lyozási kérdések:

- Toronya utca építése, és szabá-
lyozása szükséges. A korábbi, in-
dokolatlannak tûnô kisajátítások 
következtében a kerítések még a 
régi helyükön állnak. Ez az állapot 
ellehetetleníti a burkolat építését, 
valamint a Táborhegyi lépcsô kö-
rül 10 ingatlan csatornázását aka-
dályozza.

- A hegyi utak, járdák fejleszté-
sénél, felújításánál legyen szem-
pont, hogy az átmenô forgalom 
csökkenjen vagy megszûnjön, 
emellett a hegyrôl történô lejutás 
lehetôsége javuljon.

- A II. kerület felôl érkezô 
ártmenô forgalmat levezetô Kiscelli 
út túlterhelt. A gépjármûvek ezért 
a hegyi lakóutakat használják 
„egérútként”. Megoldást a Váradi 
utca meghosszabbítása jelentene a 
Kolostor utcáig, a Praktiker áruház 
felett.

A beérkezett véleményeket to-
vábbítottuk Bús Balázs polgármes-
ter úrnak, másolatban megkapták 
Menczer Erzsébet, Sáringer Kálmán 
és Szepessy Tamás, területünk 
képviselôi is.

A Városüzemeltetési Osztály 
vezetôje visszajelzésében megkö-
szönte a segítséget. Egyben meg-
említette, hogy jelenleg a kerületbôl 
mindenhonnan beérkezô észrevé-
telek vizsgálata folyik, melynek 
alapján elôkészítik az idei járdaépí-
tési és útépítési feladatokat. Az idei 
munkálatokat márciusban kezdik, a 
tél okozta károk helyreállításával.

Felcsuti László

Kiscelli Kálvária
Vízi Tihamér hegyi lakos kezdeményezésére, 

és a tulajdonos, az Óbuda Hegyvidék 
Szentháromság Plébánia hozzájárulásával az 
Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete tavaly május-
ban felvállalta a kálváriafelújítás engedélyezési 
terveinek elkészítetését, a tervet készítô Matesz 
Építész Kft (Felcsuti László, Tafferner Tamás), 
és a retaurátori dokumentációt készítô Reco 

Konzult Kft. (Szabó Péter, Révai-Szabó Zsófi a 
restaurátorok) bevonásával. A felméréseket 
Pottyondy Bence építész készítette el.

A felújítás terve, valamint az azt alátámasztó 
restaurálási dokumentáció elkészült, amelyek 
alapján az építési engedélykérelem november-
ben benyújtásra került. Az építési engedélyt a 
Kulturális Örökségvédelmi Iroda megadta. Az 

engedély birtokában a felújítási munkálatokra 
költségvetés készül, melynek ismeretében lehet 
igazán felmérni a feladat nagyságát, és lehet 
pályázatokon résztvenni. 

Kérjük azokat, akik a felújítás menetében 
bármilyen módon résztvennének (anyagi tá-
mogatással, szervezéssel, ügyintézéssel), ír-
janak az Egyesület egyesület@ohegy.hu cí-
mére, vagy hívjanak a 30-230 6994 telefonszá-
mon.

Felcsuti László
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Válaszok

a „megválaszolatlan” 

kérdésekre

Megválaszolatlan 

kérdések 

a Közügyek Fórumán
Tisztelt Olvasónk! Engedjék 

meg, hogy magam válaszoljak 
Éder Zoltán „megválaszolatlan 
kérdések” címû cikkére, mint a 
levelében érintett személy, mint 
egy településtervezéssel foglal-
kozó, hegyoldalt ismerô építész, 
továbbá mint a fórum szervezôje. 
Az ismétlésekbe kell 
bocsájtkoznom, ezért elnézést 
kérek Önöktôl, és a Fórumon 
résztvevôitôl. A válaszok:

- Az összejövetel célja a hegyi 
utak, járdák felújítására vonatko-
zó lakossági javaslatok 
összegyûjtése.

- A Toronya utca ügyét a lakók 
nem véletlenül észrevételezték. 
Az egykori kisajátítások indoko-
latlannak tûnnek, ezért a keríté-
sek maradtak a régi helyükön, 
többeknek meg a telkén zajlik a 
gépjármûforgalom. Az utca lakói 
gondban vannak, mert az egyik 
nem tudja oda tenni a kerítését, 
ahol a jogi telekhatára van, a 
másik meg szeretné otthagyni a 
kerítését ahol évtizedek óta áll, 
bár nincs a jogi határon. A jelen-
leg kialakult állapotra útburkolat 
nem építhetô, és a helyzet kb. 10 
ingatlan csatornázását is akadá-
lyozza. 

Az utca rendezése csak szabá-
lyozási terv elfogadását követôen 
történhet meg, amire 1996 óta 
több kísérlet történt, de eddig 
különbözô okok miatt ered-
ménytelenül. Ez az oka annak, 
hogy az utca lakói jelentôs 
számban vettek részt a Fórumon. 
A Közpark Egyesület felvetôdött 
gondolata, miszerint „a vidám-
parknak van szüksége parkoló-
ra”, a lakók riogatására ugyan 
alkalmas, de minden realitást 
nélkülöz.

- A hegyoldalon igen jelentôs 
átmenô forgalom van. 
Legjellemzôbb – ahogy ez a fóru-
mon is elhangzott – a Kolostor 
utca és Kiscelli utca vonala, 
amely lényegében két régiót, 
Észak-Budát és Észak-Pestet köti 
össze. Ez az útvonal ki nem 
mondottan az ”M0” északi 
gyûrûjeként funkcionál. Mivel az 
utcák kapacitása kicsi, ezért a 
dugót elkerülendô sokan a 
Remetehegyi utat, Perényi lejtôt 
használják egérútnak, így 
csúcsidôben ezek az utak is 

átmenô forgalmat bonyolítanak 
le.

- Az Erdôalja út, Máramaros út, 
Folyondár utca ma már 
Hegyoldalunk gyûjtôútja, amely 
a II. kerületbe igyekvô hegyi 
gépjármûvek útvonala. Nem 
volna célszerû a forgalmat le-
kényszeríteni a hegyrôl a 
Táborhegy lejtôn vagy Perényi 
úton azért, hogy a Kolostor utcán 
vagy Szépvölgyi úton visszajöjje-
nek. A forgalom gördülékeny 
levezetése kisebb környezet-
szennyezést okoz, mint annak 
akadályozása.

- A Bécsi út Farkastorki úti 
csomópontjának forgalomtechni-
kai rendezése Eurocenter meg-
nyitása óta lakossági igény, ami a 
hegyi lakosság létszámának trip-
lázódás miatt csak súlyosbodott. 
A lakossági igény nem a „balra 
kanyarodó sávra” vetôdött fel, 
hanem a jelzôlámpák jobb beál-
lítására, ugyanis a csomópontból 
a hegyre igyekvô gépkocsikat 
megállítja a lámpa, így a sor vége 
a Bécsi úton reked.

- Ami a hegyoldal egységes 
építési magasságát illeti téves az 
idézet. Berczeli György azt vetet-
te fel, hogy a hegyoldalon a lakó-
parkban magasabbak az épüle-
tek, mint más lakóterületen. A 
feltevés nem helytálló, a cikk 
sem idevonatkozó adatokat idé-
zi. Az épületek „megengedett 
legnagyobb homlokzatmagassá-
ga” mindkét lakóövezetben azo-
nosan 6,5 m, amelyet az épület 
minden homlokzatára vonatko-
zóan be kell tartani. Lásd ÓBVSZ 
54.§ (4) pontját. A bánya területe 
más építési övezet, nem lakóte-
rület, ezért arra más építési 
elôírások vonatkoznak, köztük 
„homlokzatmagasság” adat nem 
is szerepel.

Végül az utolsó idézet is téves, 
mert éppen a Toronya utca – 
Zúzmara utca tömbje került terí-
tékre, nem a Körtvélyes utca 
tömbje.

A cikket olvasva felvetôdik 
bennem a kérdés, vajon miért 
tévesek a cikkíró idézetei? 
Tudatosan? És vajon miért meg-
válaszolatlanok a kérdései? …hi-
szen azokra éppen maga a 
Fórum adott választ.

Felcsuti László

A Közügyek Fóruma kiváló 
kezdeményezés, amelyet a 
Közpark Egyesület nevében is 
csak támogatni tudunk. Roppant 
gondolatébresztô volt, utána szá-
mos megválaszolatlan kérdés 
maradt bennünk.

Megtudhattuk, hogy kerületi 
átlagban az Önkormányzat sokat 
költött a hegyvidék útjaira, ezért 
most további számottevô útfe-
jlesztésre nem számíthatunk. 
Joggal merült fel a kérdés, hogy 
akkor mi volt a célja ennek az 
összejövetelnek?

Felmerült, hogy a Toronya 
utcában sok olyan telek van, ahol 
útszélesítés céljára már sok éve 
kisajátítottak a telkekbôl, a kerí-
téseket azonban nem vitték há-
trébb. Felcsuti úr elmondta, hogy 
az Önkormányzat, az elbirtoklás 
megelôzésére, bérleti díjat kért, 
ezen területek használatáért. 
Annak ellenére, hogy a hegyoldal 
sok utcájában sok ilyen ren-
dezetlen telekhatár van, miért 
pont a Toronya utca lett ilyen ki-
emelt fontosságú?

Berceli György felolvasta a 
Közpark Egyesület levelét, amely 
szerint a legfôbb cél, lakóhelyünk 
nyugalmának megôrzése. 
Hangsúlyozta, hogy a hegyold-
alon, a Bécsi úttal párhuzamos 
átmenô forgalmat csökkenteni, 
akadályozni kellene, miközben 
javítani kellene - különösképpen 
a szomszéd területekrôl érkezô 
forgalom esetében - a hegyrôl 
történô lejutás lehetôségét. 
Felcsuti úr nem találta jelentôsnek 
a hegyoldal meglévô, vagy ki-
alakulandó átmenô forgalmát. 
Valóban nem az?

Elôkerült néhány email-ben 
kapott javaslat is. Ezek között sz-
erepelt a Farkastorki út alján 
épüljön egy második balra kan-
yarodó sáv az Eurocenter felé. 
Vajon milyen lakossági igény 
sugallja ezt?

Visszatérve ismét a Toronya 
utcához, Felcsuti úr elmondta, 
hogy e terület szabályozási tervét 
a beruházó Óbuda Adventure 
Park Kft. akarta elkészítetni, a 
tervezett játszóház miatt, de a 
legújabb tervekrôl törölték a 
játszóházat, így a beruházó vis-
szalépett. A Közpark Egyesület 
részérôl felvetôdött, hogy e terület 

rendezése, szabályozása nem 
azért fontos-e, hogy a bánya 
területére tervezett vidámparki 
beruházáshoz szolgáljon megkö-
zelítési illetve parkolási lehetôsé-
ggel?

Egy felszólaló hangsúlyozta, 
hogy neki, mint Zúzmara utcai 
lakónak az a tapasztalata, hogy az 
Önkormányzat nem a lakók 
érdekében jár el. A Zúzmara 
utcában életveszélyes a közleke-
dés, nincs járda, felázott a talaj, 
vagyis tarthatatlanok az állapotok, 
ennek ellenére megkeresésükre 
az Önkormányzattól olyan választ 
kaptak, hogy ott nem terveznek 
semmit. Miért pereskedik az 
Önkormányzat az utca lakóival, 
ha nem tervez semmit?

Felmerült, hogy mivel magyará-
zható az, hogy az Éden és a 
Magnum lakópark területe más 
beépíthetôséget, és épületma-
gasságot biztosító övezeti besoro-
lásban van, mint a környék. Mivel 
magyarázható az, hogy az egyéb-
ként kiemelten csúszásveszélyes 
bánya területén a megengedett 
építési magasság nagyobb, mint a 
szomszédos területeken? 

Elhangzott, hogy a hegyoldalon 
egységes az építhetô magasság.

Másnap utánajártunk: az ÓBVSz 
szerint a maximális épület ma-
gasság a hegyvidéken: 7,0 m, a 
lakóparkokban: 7,5 m és a volt 
Újlak-II-es bánya területén:9,5 m; 
míg a legkisebb zöldterület 75% 
kivéve a lakóparkokban, ott 50%.

Tehát a lakóparkban magasabb 
épület építhetô, és kisebb 
zöldterületet követelnek meg, míg 
a Zöld-Városi-Közparkban 9,5 m-
es épület építhetô! Vajon miért?

Felcsuti úr javasolta, hogy a 
hatékonyabb továbblépés céljából 
legyen egy következô megbeszé-
lés kisebb körben a Toronya utca 
- Körtvélyes utca lakói számára. 

A Közpark Egyesület üdvözöl 
minden a környezetünk épülésére 
vonatkozó tervet. Vajon miért is-
mét a Toronya – Körtvélyes utca 
tömbjének rendezése kerül terí-
tékre, miközben a szomszédos 
Zúzmara utcában tarthatatlan ál-
lapotok uralkodnak, máshol nincs 
szilárd burkolat sem, no meg az 
Önkormányzat anyagi eszközök 
hiányában úgysem tehet semmit?

Éder Zoltán
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Ismerjük fel és óvjuk természeti 

kincseinket!
Itt a tavasz! Nyílnak a kora tavaszi 

virágok: téltemetô, hóvirág és a cser-
jék. Emeljük ki a húsos somot!

Húsos som (Cornus mas L.). 
Lombosodás elôtt bontja apró sárga vi-
rágait. Ilyenkor sárgába öltözik a cserje, 
„fa”. A méhek korai tápláléka. Ha fát 
akarunk nevelni kertünkben, akkor az 
érett termésrôl gondosan szopogassuk 
le fi nom húsát és ültessük el. A kis 
magoncot neveljük fává és nem enged-
jük, hogy cserjévé fejlôdjön. 
Középhegységeinkben, bokros 
erdôkben, mérsékelten száraz, sziklás 
erdeinkben tisztások szélén igen 
feltûnô a sok sárga virág! Tojásdad leve-
lei színe fényes zöld, fonáka szôrös és 
az érzugokban sárgán szakállasok! Errôl 
jól megkülönböztethetô a veresgyûrû 
somtól (C. sanguinea L.), ha faiskolában 
keresünk húsos som cserjét.

Csontár termése hosszúkás, érett 
cseresznyepiros, csüngô. Ehetô húsa 
kissé fanyar, édes-savanykás. Magas 
C-vitamin tartalmát (200 mg/100g) 

nyersen, vagy télire 
aszalva ôrizhetjük 
meg. Karotin és 
pektin is van benne, 
ami növeli gyógyha-
tását. Termését láz, hasmenés, 
légcsôhurut gyógyítására régen hasz-
nálják. Erjesztve pálinka készül belôle. 
Befôttnek, lekvárnak gyûjthetjük téli-
re. Lekvárját áfonya helyett vadhúsok 
mellé tálalhatjuk. Lassan növô fája ke-
mény. Sétabotok és szerszámnyelek 
készítésére kiváló! A régi iskolákban, a 
pajkos gyerekek féken tartására alkal-
mas volt („somfavesszô”)!

Kányádi Sándornak jó emlékei lehet-
tek, mert „Mi lennék?” címû versében 
így írt:

„Tavasszal somfa lennék
talpig aranyban állva,
biztatón mosolyognék,
a zsendülô világra.”
Napsugaras tavaszi sétákat és szép 

verseket kívánok:
Stollmayer Ákosné

Kerti dolgaink
A március sok tennivalót ad a kertben. A metszéskor levágott 

vesszôket vázában kivirágoztathatjuk. Gyümölcsfáink, és 
bokraink metszése után végezzük el a rügypattanás elôtti le-
mosó permetezést. Védekezhetünk ilyenkor a pajzstetû ellen 
pl. gyümölcsfaolajjal. Az almán kívül a birs, ribiszke, és kösz-
méte védelmét is segíti. A nem kívánt fajtát adó fi atal fát 
ilyenkor lehet átoltani.

Nyissuk ki a befedett szôlôket, és végezzük el a harmatgyö-
kerezést. Metszés elôtt vizsgáljuk meg a rügyeket, hogy kellô 
módon terheljük a tôkéket.

Díszkertünkben javítsuk ki a szegélyeket, támfalakat, és ül-
tethetünk nyáron virágzó évelôket. Napos, száraz sziklakertbe 
kaktuszokat is. Metsszük meg a rózsákat, az utolsó megmaradt 
rügy a koronából kifelé nézzen. Újítsuk fel erkélyládáinkat. A 
nyári virágok érkezéséig színesíthetünk árvácskával, százszor-
széppel. Szobanövényeink átültetése is idôszerû. Idôs nagy-
edényben lévôknél elég a felsô réteg óvatos eltávolítása és új 
földdel való pótlása.

Megfelelô, 10 fok körüli hômérsékletnél vethetünk füvet. Ma 
már sokféle igényekhez alkalmazkodó fajtából lehet válogat-
ni.

Áprily Lajos szerint márciusban ,,zeng a picinyke szénfejû 
cinke”. A fagy és hó elmúltával befejezhetjük az etetést, hogy 
térjenek vissza kertjeink védelmére, természetes táplálékuk-
hoz.

Szép színes márciust, jó kertészkedést kíván
Ort János kertész

Épp olyan hirtelen érkeztem én is a Hegyre 
nemrégen a városból, mint ahogy zöldike, egy 
veréb kicsinységû madár az ablakpárkányomra 
szilveszter elôtt. Mostanában velem lakik két 
papagáj, Csubi és Bambula. Délután volt, hogy 
velük veszekedtem egy tobozon, amikor 
egyetlen hatalmas koppanást hallottunk 
kívülrôl. Egy tollpihe jelezte, hogy az egyik 
ablak alatt kell a koppantót keresni. Meg is 
leltem szegény kis lapított begyût, egy zöldike 
volt az (veréb formájú, eszmei értéke: 10.000.-
Ft, védett). Félig csukott szemmel üldögélt, 
nem volt az se élô, se holt. A kollégái látszólag 
zavartalanul csipegettek a madáretetôben, még 
el se rebbentek jöttömre. Vajon mire gondoltak? 
A kókadt tollast kesztyûs markomba zártam és 
bevittem a házba. Csubiék nem lepôdtek meg, 
civakodtak tovább. Tétován forogtam a tenge-
lyem körül, amíg csak eszembe jutott, hogy 
dobozt kerítsek lakásul a madárnak és telefo-
nos segítséget kérjek. A madárka végül csak 
kapott egy dobozt maga köré, bele néhány szál 
füvet téptem, egy kevéske szotyit és egy tálká-
ba vizet is tettem, majd az egészet rápakoltam 
a radiátorra, az ablakhoz. Még el is húzgáltam 
a limlomokat, hogy kilásson szegényke. 
Egyszer megpróbált meglógni, ami reménykeltô 
volt. Az internetnek hála, megtaláltam egy 
használható mobilszámot a Hortobágyi 
Madárkórházhoz. Egy férfi  vette fel, sietôsen. 
Féltve madárkámat, minden perc számít, gon-
doltam, elhadartam, hogy kismadár repült az 
ablaknak, mit tegyek. A válasz egy beszélgetés 
kezdete lett.

- Tegye kalitkába!
- Az most foglalt!
- Akkor tegye egy dobozba!
- Már abban van!

- Jó, a dobozt tegye meleg és 
sötét helyre.

- Sötét? Na, gyere gyorsan, 
kismadár! – azzal arrébb húztam 
a dobozt a fényrôl, a lendülettôl 
a víz kiloccsant én meg beleto-
csogtam a sáros lábammal.

- Rendben, most adjon neki 
vizet.

- Már adtam!
- Jó, meg macskatápot.
- Micsodát? Megkérem a vándormacskákat, 

függesztenénk fel a hadakozást, fordulnának 
haza és hoznának egy kis tápot.

- Akkor kutyatápot.
- Nem jobb a helyzet, bárány és kecske még 

akad a környéken, kutya nincs.
- Miért, hát mekkora madarat fogott?
- Dehogy fogtam, ô rontott ablakostul a 

házba! Egyébként zöldikének nézem.
- Ja, az más, annak jó a mag is.
- Mag, az van már eléje téve. Miért, mire 

gondolt, hogy sast fogtam?
- Jó, jó. Szóval tartsa egész éjjel meleg helyen 

a zárt dobozban. Reggel pedig, úgy, hogy a 
madárka ne lásson fényt, nyissa ki a dobozt. Ha 
felrepül bármire, akkor szabadon lehet enged-
ni.

Megköszöntem az úr tanácsait, elköszöntünk 
egymástól. Rokonok, barátok és üzletfelek is 
kistafíroztak ijesztô és jó tanácsokkal, így felké-
szültem, hogy másnap aranykalickát veszek a 
kisbarátnak és tavaszig hagyom, had erôsödjön 
nálam. Éjszaka még aggódva felkeltem és meg 
akartam nézni, hogy mi van a Zöldike lakosz-
tálya táján, de a sötétben megbillentettem a 
dobozt és a szotyi hiánytalanul beborult az ott 
omladozó ruhásszekrénybe. Egyenletesen ju-

tott minden pulóverre egy-egy 
mag, molytáp. Madaram zörrent 
egyet, mint Piszkos Fred a ha-
jósládában fejjel lefelé, hát 
megnyugodva békénhagytam. 
Reggel aggódva, lábujjhegyen 
lopóztam a doboz közelébe, az 
oroszlánhoz nem mentem vol-
na óvatosabban. Verôfényes 
napsütés volt, alig bírtam elsö-
tétíteni. Kinyitottam a dobozt, 

de madárkám csak üldögélt és egykedvûen 
nézett rám. Felsóhajtottam, fényt csináltam, 
hogy legalább énmagam hasra ne essek. Ekkor 
a kisöreg felrepült, majd, némi bukdácsolás 
után édesapám érettségi fényképének keretére 
telepedett. Családi aggódásra újabb telefont 
eresztettem meg a Madárkórházhoz, a tegnapi 
emberem megnyugtatott, hogy a meleghez egy 
ilyen vadon élô madár nem szokik hozzá egy 
nap alatt, bátran engedjem ki. Betessékeltem 
hát Zöldikét vissza a dobozba. Azzal együtt 
akartam kirakni a párkányra, hogy az ablak-
üveg ne késztesse újabb csacsiságra még idô 
elôtt. Kinn a párkányon ült békésen egy darabig 
Zöldike, majd méltatlankodásomra válaszul 
hátrafordult felém és egy egészséges nagy fi n-
tort vágott le, majd elhussant. Álljanak itt a te-
lefonszámok: Magyar Madártani Egyesület 
(www.mme.hu): 275 6267 és a Hortobágyi 
Madárkórház (www.madarkorhaz.hu): Dr. Déri 
János: +36 30-943 5494, hasonló esetekre, 
ajánlom minden kezdô madármentô társam-
nak. (Azóta hallottam az állatkerti lehetôségrôl 
is és másról is.) Hogy hogy jutottak az eszembe, 
hogy tudtam meg a létezésüket, az egy másik 
történet.

Molnár Andrea

Zöldike története
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A Lajos u. 98. sz. alatt található étterem pincéjével és 
„vadásztermével” valódi óbudai hangulatot sugároz. A 
legenda azt tartja, hogy nevét szemben valamikor a 
Goldbergernél foglalkoztatott elítélteknek köszönheti. 
Én ezt nem ellenôriztem. A vendéget kedvesen fogadják, 
a kiszolgálás gyors, pontos, tolakodás nélküli. A csapolt 
„Kozel” kifejezetten jó. Folyóboraik közül a száraz fehér 
nagyon fi nom, étkezéshez való. A vörös kissé fáradt, de 
iható.

Elôételnek kapros juhtúróval töltött gombát kértem. A 
juhtúró töltelék jóízû, de a gomba evéskor kezdett levet 
ereszteni. A majonéz megfelelô volt.

Következett a krumplileves, kellemes zöldfûsze-
rezéssel. Néha az ilyen egyszerû ételek több örömet 
szereznek, mint a hangzatos nevû fogások. Nagyon fi -
nom volt.

Milánói sertésborda. A spagetti és a rajta levô mártás 
megfelelô, a sajt viszont nem. Ez az étel feltétlenül par-
mezánt igényel, minden helyen. A rántott hús pedig 
olyan öreg olajban készült, hogy azt még Eugène 
Vidocq, a rablóból lett nyomozónak sütött húsokhoz is 
használhatták. Egy jobb sorsra érdemes vendéglôben kár 
ennyire spórolni.

Én makacs ember vagyok, ezért ma újra elmentem, 
hogy valami jót írhassak. Nem volt szerencsém, mert 
délidôben csak napi menüt szolgálnak fel. Így hát be 
kellett érnem egy debreceni tokány nevû étellel, ami 
nem nagy szám. Azt tudta, amit egy ilyen fogásnak 
tudnia kell.

Hogy mégis jót is írjak: Az áraik nagyon barátságosak.
Pirchala István gasztroesztéta

Vidocq Vendéglô

Talán emlékeznek még, hogy korábban 
foglalkoztunk azzal az áldatlan állapottal, 
ami az Erdôalja úti buszvégállomáson a 
hulladékgyûjtô sziget környékén uralkodik. 
Vannak ugyanis olyanok, akik nylonzacs-
kóban válogatatlanul a gyûjtô mellé rakják 
háztartási szemetüket - talán víkendházból 
jövet - ahelyett, hogy legalább annyi fárad-
ságot vennének, hogy valamelyik környék-
beli kukákba gyömöszölnék. Zacskóik tar-
talmát nyilvánvalóan mind az idôjárás, mind 
a kóbor állatok kényük-kedvük szerint 
szórják szét.

Sajnos a környék egyik lakója megelégel-
te a szemétkupacot, és levelet írt az 
Önkormányzatnak, hogy tüntessék el a 
gyûjtôket. Megértem ôt, mert engem is na-
ponta felháborít az ott szétszórt szemét.

Szerintem azonban nem a gyûjtô eltávo-
lítása a helyes megoldás! Mi hegylakók 
egyre többen tartjuk fontosnak környeze-
tünk védelmét és legalább egy picit igyek-
szünk környezettudatosan viselkedni azál-
tal, hogy a háztartásunkban felhalmozódott 

hulladékot már otthon is szelektíven 
gyûjtjük. Nem a jó példával elöljárókat kell 
büntetni, hanem olyan megoldáson gon-
dolkodni, ami bántja az ott lakókat, jó a 
szelektív hulladékgyûjtés támogatóinak, és 
nem utolsó sorban környezetünknek!

Fontos tudni, hogy a FKF Rt. partnerként 
kezel bennünket. Kérésemnek helyt adva 
egy második papírgyûjtô konténert tettek 
ki. Ezzel a helyhiány miatt aszfaltra helye-
zett papírhulladékok szûntek meg.

Javasolok egy szeméttároló elhelyezését 
(kukát) a szelektív gyûjtô mellett, ôszintén 
remélve, hogy akik eddig a gyûjtô mellé 
szórták szemetüket most a kukát választják. 
Remélem javaslatom megnyeri a környék-
beliek tetszését, akiket arra kérek, hogy ne 
lehetetlenítsék el a szelektív 
hulladékgyûjtést. Haladjunk a korral és le-
gyünk büszkék TISZTA környezetünkre, 
amiért persze tenni is kell valamit! Biztos 
vagyok abban, hogy együtt sikerül, egyedül 
ugyanis nem megy…

Détár Krisztina Erdôalja úti lakos

Egy Erdôalja úti lakó levelet írt az önkormányzathoz, névtelenül, melyben kérte a 137-es 
busz végállomásánál felállított szelektív hulladékgyûjtô konténerek eltávolítását. 
Megkérdeztünk néhány környékbeli lakost, mi a véleményük. Közülük Détár Krisztina 
az alábbi levelet írta. Legközelebbi számunkban tájékoztatjuk Önöket az Önkormányzat 
álláspontjáról, ha addig a tárolók még helyükön vannak. Itt jegyezzük meg, hogy a 
Máramaros úti végállomásnál két lakó az elszállított tárolók visszahelyezését kéri.

Nem ez a megoldás!

Pilismarót. Esztergom felôl lépjük át a 
községhatárt. A Duna-part kicsit odébb van, 
keressük a leágazást balra. A távolban már 
látszik a fák fölé magasodó acélszerkezet, egy 
otromba hajó-daru. Célon vagyunk. Letesszük 
az Ördögöt – egy kiszolgált Skoda Feliciát - 
ami egyébként rozsdamarta külleme miatt 
észrevétlenül beleolvad a környezetbe. 
Hideg van, a jég vastagsága legalább 10 
centi, de tûz a nap. Kicsit olyan érzésünk van, 
mint pár csúszás után, a hütte teraszán… 
hátunkat a falnak támasztjuk, kibújunk a 
kesztyûbôl, kabátból és arcunkat a nap felé 
fordítjuk. De csak egy pillanatra. Körbenézünk. 
A baloldalon fejre fordulva, meggyalázott 
„hajótetem” hever, mintha gigászi erejû orkán 
sodorta volna partra. Szemben két tucat 

rozsdás roncs alkot szigetet, jégbe fagyva. 
Nem mi vagyunk az egyedüli látogatók. Egy 
csapat rosszarcú tüsténkedik az úszó 
vastemetôben. Nyilván színesfém tolvajok – 
gondoljuk. Egy kötélpályára állított alumíni-
umcsónakon húzzák magukat ki-be a feltört 
jégdarabok közt. Megkérdezzük a révészt, 
behajózna-e minket. Vállat von, mutatja, 
hogy a fônök bent van, abban a fekete kabát-
ban. Hívja. Látjuk, hogy a fekete kabátos 
zsebébe nyúl, füléhez emeli a maroktelefont, 
és kérdôn tekint a partra.

– …ilyen baromság, be akarnak menni fo-
tózni – magyarázza neki a révész jóindulatúan. 
A fônök bólint, máris behúznak minket. Nem 
kérdeznek semmit, csak fi gyelmeztetnek: 
„aknafedôre ne lépjetek!” Megfogadjuk a taná-

csot, majd átmászunk a szomszédos 
„Albatroszra”.

Van itt minden: kiránduló hajók, uszályok, 
egy jégtörô, rakodóhajók és a nagy vad: egy 
több szintes orosz teherhajó. Bemerészkedünk 
az egyik roncsba. A szalonban vagyunk. 
Poharak és tányérok a szekrényben, koszos 
edények a csap alatt. Kísérteties. Mintha csak 
az imént álltak volna föl az asztaltól. Szûk és 
meredek lépcsôn lehet leereszkedni a hideg, 
sötét és olajos gépházba. Meghúzok minden 
kart, eltekerem az összes kormányt, nyomko-
dom a gombokat, aztán beletörôdöm: ez már 
nem megy innen sehova. Legfeljebb ha vontat-
ják. Kimegyünk a fényre, és hajóról-hajóra 
haladunk beljebb a sziget közepe felé. Az 
egyik kabinban egy 1989-es Népszabira lépek. 
Az a hamis illúziónk támad, mintha megállt 
volna itt az idô. De ellenkezôjérôl gyôz meg 
minket a mindent belepô rozsda… az eldefor-
mált hordók, a kivétel nélkül bezúzott abla-
kok.

Az úszó romok közé pecások lógatják a 
botjukat. Érdeklôdöm milyen a kapás, de mo-
solyogva hárítanak: ich spreche deutsch. 
Továbbállunk, de gyanítom, nem bánják: talán 
még nem zavartuk el az összes halat. 

Megmásszuk a félelmetes ruszki óriást. 
Olyan, mint egy hatalmas csontváz, teljesen le 
van csupaszítva, így még nagyobbnak tûnik. A 
fedélzetrôl rálátni az egész temetôre. 
Utópisztikus kép tárul elénk. Még egy-két 
kattintás, aztán kifelé vesszük az irányt. A ré-
vészt nem találjuk ott, de már gyakorlottak 
vagyunk… kihúzzuk magunkat.

Varga Szabolcs
Fotó: Dapple

Látogatás a hajótemetôben
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ALERTON Klub

Farsangi mulatság a Táborhegyen

A hegyi asszonyokból álló csoport 2004-ben állt 
elôször a „világot jelentô” deszkákra, ami nekünk 
egyértelmûen a Népház farsangi színpada. A név 
eredetérôl csak annyit árulhatok el, hogy mozaik szó, 
és 2005-ben kapta a csoport a nevét, mikor a „legen-
dás kánkán”-t újítottuk fel.

De nem is ez az érdekes, hanem az, hogy mi 
késztethet meglett, többgyerekes családanyákat arra, 
hogy csapot-papot, férjet-háztartást hátrahagyva hó-
napokig készüljön valami mulattató produkcióval, 
derék és térdropogtató tánccal?

Egyik oka a közösség. Sok minden teremthet kö-
zösséget, például: közös származás, közös múlt, kö-
zös érdek, sôt még közös ellenség is. Amit viszont 
mindennél többre értékelünk, az a közös cél érdeké-
ben végzett közös munka. Az ember ilyenkor  félre-
teszi egyéni érdekeit, és eggyé válik a társakkal. 
Erôlködik, küzd önmagával, hogy feladva azt, rész 
lehessen az egészben. Ez bizony alkotás a szó nemes 
értelmében, mely függetlenül a színvonaltól és az 
elért eredményektôl mindig komoly feladat. Ehhez az 
alkotó folyamathoz segítettek hozzá csodálatos taná-
raink, Rafi  és Orsi. Egyéniségük, profi zmusuk, meg-
értésük és szigoruk vezetett minket e rögös úton.

A másik, éppoly fontos ok a közönség. A 

Nagyérdemû, akinek mindig igaza van. Nekünk eb-
ben is hihetetlen szerencsénk van! Közönségünk 
olyan csodálatos, amilyet csak kívánhat minden 
„elôadó”: lelkes, megértô, elnézô és tapsban 
bôvelkedô. Köszönet nekik érte!

Azért nem hallgathatom el a harmadik okot sem: 
nagyon szeretünk társaságban lenni, nevetni, bolon-
dozni, a próbák fáradalmait egy kis pezsgôvel leöblí-
teni, és elbeszélgetni még hosszan a világ dolgairól. 
Ha már úgyis együtt vagyunk…

Cseresznyák Veronika

Alig hullott le az elsô hó, máris búcsúztattuk a telet. Szép táncok bemutatója, kicsinyek és 
nagyok jelmezversenye, tombola, tánc és vidámság volt bôven, a tél azért még maradt. Sebaj. 
Tekintsenek meg néhány jelenetet a farsangi mulatság pillanataiból.

W. Grass

Az idei elsô hó

Itt a hó
Az elsô hó
Jaj, de jó,
Halihó!

Egész éjjel
Esett a hó,
Félméteres
Hótakaró,

Rajta szánkó
Húzható,
Gyúrható
A hógolyó,

A nyakunkba
Puffanó,
A hátunkra
Olvadó

A szépítô,
Üde hó,
Végre itt van,
Csuda jó!

Mire e vers,
Megjelenik,
A tavasz is
Megérkezik,

Elolvad
A jégvirág,
Kivirul
A hóvirág!

Gyöztes: „Tomi az oroszlán”

Gyöztes: „a magyar egészségügy”

Másodikok: Mici és Béla 

a „nyócker házmesterek”

Harmadik: „a szerelm rabja”
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Nemcsak nekünk, gazdáknak okozhat gondot 
az agresszív, emberre, állatra veszélyes kutyánk 
féken tartása, higgyük el, neki sem könnyû az 
élete… Pontosabban nekik, kutyáknak is lehet 
idegen, furcsa ez a mai világ, amelyben mindazt, 
amit ezer évek óta hordoznak génjeikben, el kell 
felejteniük. Hiszen miért is maradt az egyetlen, 
kivételes élôlényként a kutya az ember mellett? 
Egyrészt azért, mert megtanult együttmûködni 
velünk, másrészt pedig azért, mert ezt az 
együttmûködést legnagyobbrészt a védelmünk-
ben végezte, távol tartott tôlünk, házunktól, bir-
tokunktól, jószágainktól mindenkit, legyen az 
két- vagy négylábú idegen. E távoltartás legfôbb 
eszköze ugyebár az ugatás és a 42 fog ígéretében 
végrehajtott támadás.

És mi tilos ma a kutyáknak? Bizonyára kitalál-
ták: az ugatás és a támadás… Legalább száz éve 
már, s különösen a városias környezetben élô 
négylábúaknak immár tiltva van e két legfôbb 
tevékenységük. Ugyebár egy lépcsôház életét 
megkeserítô, de akár egy kertes házas környe-
zetben élô ugatógép miatt micsoda konfl iktusok 
alakulnak ki, arról nem is beszélve, hogy 
rendôrségi, bírósági ügy keveredik, ha valakinek 
a kabátujja, rosszabb esetben a kisujja marad egy 
ideges kutya szájában… Vagyis a „legyél jó ku-
tya, kedves kutya, úri kutya” kezdetû nevelés 
bizony alaposan felforgathatta kutyáink génállo-
mányát is.

Mi a teendô a kissé elszabadult, s ezért akár 

veszélyessé is 
váló kutyánkkal? 
Megjegyzem, ez 

leginkább ott lehet kérdés, ahol valami oknál 
fogva egy felnôtt kutya kerül a családba, hiszen 
egy kiskutya, ha szeretetteljes nevelést kap, s 
helyesen szocializálódik, felnôve sem okozhat 
gondot. Kezdjük a javító-nevelô munkát némi 
kirekesztéssel. Vonjuk meg tôle a társaságunkat; 
a kutya társas lény, néhány nap után a legvadabb 
négylábú is elbizonytalanodik, igényelné a fog-
lalkozást, ami jelentôsen elôsegíti a további ten-
nivalókat.

Ha az elvadult négylábú korábban nem kapott 
engedelmességi kiképzést, akkor azt el kell 
kezdeni, ha kapott, fel kell frissíteni. A legfonto-
sabb megtanítandó a mindenki által ismert ala-
pok: a hívás, a leülés, a lefekvés és a helyben 
maradás. Ezt alapvetô engedelmességi kiképzés-
nek nevezzük. A foglalkozások során kerülni kell 
a durva bánásmódot, a fi zikai büntetést, ezek a 
módszerek ugyan kétségkívül gyors eredményre 
vezethetnek, de a megalázás nem jó tanácsadó. 
(És remélem, a kutyások nagy részének amúgy 
idegen is a természetétôl.) A sikeresen teljesített 
feladatok jutalmazására (dicséret, jutalomfalat) 
kell a hangsúlyt helyezni. Ha viszont agresszíven 
reagál a „kezelésre”, akkor kimondottan káros 
jutalmazni, hiszen akkor az rögzül benne…

Napi két alkalommal 10-15 perc kiképzés 
elégséges. Ha a munka közben a kutya morog 

vagy támad, le kell fektetni vagy magára kell 
hagyni, amíg megnyugszik. Ha a foglalkozások 
során rendszeresen agresszíven viselkedik, vagy 
a tulajdonos nem rendelkezik elegendô tapasz-
talattal, akkor mindenki jobban jár, ha egy kikép-
zésben járatos szakembert kérünk meg a feladat 
elvégzésére. Ez nem jelenti azt, hogy jön a 
kutyadoki, és amikor elmegy, akkor egy barát-
ságos, családját szeretô és annak engedelmeskedô 
kutyust hagy a helyszínen, ellenkezôleg: a cél 
az, hogy a kutya a tulajdonosokkal és a család-
tagokkal legyen jóban, rájuk hallgasson. Egy jó 
szakember ebben segít. Rá ott van elsôsorban 
szükség, ahol a gazda félénk, ideges, kiegyensú-
lyozatlan, esetleg maga is fegyelmezetlen; báto-
rításul jegyezzük meg, hogy megfelelô technikák 
segítségével ôk is ugyan olyan sikeresen kezel-
hetik ki az ilyen kutyát agressziójából, mint 
bárki más.

Innentôl elválik a Kutyapostás véleménye a 
kiképzôéktôl, ôk ugyanis a már részemrôl kár-
hoztatott teóriájuk szerint „falkavezéresdit” ta-
nultatnak a négylábúval, amelynek a lényege, 
hogy minden esetben, képletesen szólva földbe 
döngölik a kutyát, holott még a falkában élô 
kutyák sem terrorizálják állandóan egymást, 
másrészt a brutális bánásmód biztosan a kutya 
és az ember kapcsolatának megromlásához és 
ezzel a helyzet súlyosbodásához vezet. Lássuk 
be, a kutya nem eszköz, nem tárgy, hanem 
olyasvalaki, akinek örülünk, amíg velünk van, 
akire odafi gyelünk, akire idôt fordítunk, és 
akirôl tudjuk, hogy 10-15 év után majd elhagy 
bennünket. És mert mi hívtuk magunkhoz, hát 
addig szeretjük.

Szücs Gábor

Kutyaposta

Lássuk be…!

Farsang az alsó tagozaton
„Örvendezzen, aki él!” – szállt 

messze hangzón szerte a teremben, az 
iskolában, az erdô alján a télûzô rig-
mus. S kezdetét vette a farsangi mulat-
ság. A kalkuttai területek rádzsája (és 
költôfejedelem!) volt oly szíves, s vál-
lalta a házigazda-konferanszié szere-
pét.

A jelmezbe öltözött sokaság pörgött-
forgott a porondon, s a vidám kavalká-
dot néha egy jelenet, tavaszhívogató 
ráolvasó, legényes-leányos csúfolódó, 
pattogó ritmusú táncbetét színesítette.

A maskarás felvonulás után a farsan-
gi vigalmak másik fô fejezete kezdôdött: 
a lakoma. Csendültek a poharak, mo-
solyogtak a fánkok, jó néhányan por-
cukor, vagy lekvárbajuszt pödörhettek 
a végén.

A kalóriák után a játékok kaptak 
szót. A tornaterem zugolyaiban ügyes-
kedhettek, mókázhattak a farsangolók. 
Volt, aki széket foglalt, majd limbózott, 
erejét fi togtatta a szkanderversenyen, 
pattogatott kukoricával, pingponglab-
dával zsonglôrködött, pezsdítô zenére 
ropta a táncot.

S hogy komolyan vettük a télteme-
tést, mutatja, hogy záróeseményként 
lángra lobbant kisze, a takaros me-
nyecske.

A tavaszt megnyitottuk – gondol-
tuk –, s fázósan vállunk közé rántva 
nyakunk azon tûnôdtünk, milyen ér-
dekes tavaszkezdet az idei, amikor a 
gyerekek hógolyóval oltják el a még 
parázsló zsarátnokokat...

Nagy Árpád igazgató
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Miért jó erdôaljásnak lenni?

Farsang a Skanzenban

A felsô tagozat idei farsangját 
rendhagyó módon a Szentendrei 
Szabadtéri Néprajzi Múzeumban 
tartottuk. Február 10-én, egy fa-
gyos téli reggelen érkeztünk meg 
Szentendrére. A gyerekek több 
helyszínen, kis csoportokban ele-
venítették fel a farsangi népszoká-
sokat.

A lányok a fonóban vettek részt 
egy érdekes foglalkozáson. 
Csörögét készítettek, majd a ken-
derszösz felfonásával próbálkoz-
tak. A munka közben népdalokat, 
csúfolókat tanultunk. Íme, néhány 
kedvencünk:

„Erdôaljás legények, szilvaízes 
lepények. A lányok, ha akarják, a 
hamuba takarják.”

„Úgy illik az egy az öthöz, mint 
a te fejed a tökhöz”

A fi úk ezalatt maszkot készítettek 
a múzeum foglalkoztatójában. 
Közben mondókákat, csúfolókat 
tanultak. (Pl.: „Ez a leány olyan 
szép, mint a háromlábú szék!”) 
Mikor elkészültek az álarcok, elin-
dultak a fonóba, hogy megijesszék 
a lányokat. Nagy izgalommal vártuk 
ôket. Az úton farsangi dalokat éne-
keltek. A találkozás nagyon nagy 
élmény volt. Igazi farsangi hangula-
tot varázsoltak a fonóba az álarcos 
csúfolódó legények. Jutalmuk fi nom 
csöröge volt, amely természetesen 
percek alatt elfogyott.

Végül egy érdekes fi lmet láthat-
tunk a fonóról és a farsangi hagyo-
mányokról.

A program végére még a nap is 
kisütött. Rövid sétát tettünk, kipró-
báltuk a hajtányt, és megnéztük a 
vonatot. Felejthetetlen élmény volt 
számunkra ez a különleges far-
sang.

A gyerekek fogalmazásaiból:
„ Amikor megérkeztünk, már 

mindenki nagyon izgatott volt. 

Miután bementünk, egyszerû alap-
anyagokból profi  álarcot készítet-
tünk. A hagyomány szerint lemen-
tünk a lányokhoz. Miután meg-
ijesztettük ôket, megkínáltak csö-
rögefánkkal. Ezután az ízletes la-
koma után visszamentünk a 
fôépülethez, és megnéztünk egy 
fi lmet, ami arról szólt, hogyan 
ijesztik meg a fi úk a lányokat a 
fonóban….Nekem legjobban a 
Skanzen vonata tetszett, amire a 
végén felszálltunk…Jó volt, csak 
egy kicsit rövid…”  (Csernik-Tihn 
Szebasztián 6. osztály)

„ … A csoport egyik fele csörö-
gefánkot sütött, a másik font. … A 
fonás mindenkinek elég nehezen 
ment. Közben népies csúfolódáso-
kat és népdalokat tanítottak. 
Késôbb jöttek a fi úk, akiknek a 
fején zsákból készült álarc volt. 
Érkezésük azt jelentette, hogy le-
het fánkot enni…” (Szép Lilla 6. 
osztály)

„… A Skanzen nagyon jó volt… 
Mikor megérkeztünk, sokat ját-
szottunk. A maszk készítéséhez 
mindenféle anyagot felhasznál-
tunk. Közben sok érdekességet 
mondtak nekünk régi szokások-
ról… Egész jó péntek volt.” (Koncz 
Axel 6. osztály)

„… Farsang alkalmából elmen-
tünk a Skanzenba. Csináltunk 
maszkot, és azzal ijesztettük meg a 
lányokat. Ezért fánkot kaptunk 
cserébe. Nagyon ízlett…. Nekem 
nagyon tetszett ez a program, mert 
láttam régi házakat…” (Lengyel 
Olivér 6. osztály)

„…Igazán jó volt. Tetszett a 
szövés, vicces volt a vetítés. …Az 
is nagyon jó volt, amikor felülhet-
tünk arra a padra, amit hajtani le-
hetett…” (Doncseva Krisztina 6. 
osztály)

Nagy Árpád igazgató

Az iskolánk olyan, mint egy falu-
si iskola. Kívül-belül. Épülete zeg-
zugos, bent mindenki ismer min-
denkit, az iskola mellett ott a rét, 
kicsit messzebb pedig az erdô.

Az iskolai barátságok megma-
radnak, mert az osztálytárs sok-
szor pár házzal lakik csak mesz-
szebb. Át lehet menni egymáshoz 
esténként, hétvégenként, lehet 

nagyokat játszani, beszélgetni. 
Tudok családokról, akik gyerme-
keik kapcsán lettek barátok, 
együtt járnak túrázni, nyaralni, 
szilveszterezni.

A falusi életben a legnagyobb 
kincs a szoros emberi kapcsolat. Jó 
látni, hogy ez mûködhet a 21. 
században, Budapest szívében is.

Mikes Kriszta

Amint leesett a várva várt hó a gyerekek kimentek szánkózni délelôtt és 

délután is a közeli rétre. Képünkön a 4. b osztály látható.

Iskolaelôkészítô

foglalkozások
Iskolánk ôsztôl minden hónap 

elején ovisoknak szóló 
iskolaelôkészítô foglalkozásokat 
tartott.

Egy kisgyereknek fontos, hogy 
ne teljesen ismeretlen helyre, pe-
dagógusokhoz kerüljön, hanem 
lassan, óvatosan ismerkedjen éle-
tének új színhelyével, új társaival.

Az iskola épületét sikerült felfe-
dezniük, még a tornaterembe is 
eljöttek egy játékos sportfoglalko-
zásra. Életükben elôször vettek 
részt váltóversenyeken, és 

meglepôen jól teljesítettek, fürgék, 
szemfülesek, ügyesek voltak.

A többi foglalkozás a könyvtár-
ban volt, ahol fél szemmel még 
oda-oda lehetett nézni édesanyára, 
hogy minden rendben van-e.

S mi, leendô tanító nénik jelent-
jük: igen, minden rendben van, a 
gyerekek iskolaérettek, kedvesek, 
fi gyelmesek, aranyosak.

Nagyon-nagyon várjuk ôket, 
készüljenek örömmel hozzánk, 
mert iskolásnak lenni jó!

Mikes Kriszta
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Bridzs klub hírei Kicsit sovány a Dezsô! ... vagy nem?

Öt nap Burgenlandban
Kirándulás autóbusszal: május 19. szombat – 23. szerda

Idén XI. Dezsô játszott 
fôszerepet. Igazándiból csak a 
megszokott 170 kilóhoz ké-
pest volt sovány, mert egyéb-
ként a 130 kilójával igazi 
húsdisznóként köszöntöttük. 
Mindenesetre a piacra szalad-
tunk darált húsért, nehogy 
éhezve távozzanak az ínyenc 
hegyiek.

Kiváló idô volt. Magas hó, 
de se hideg, se meleg. Kora 
reggel csak a törzstagok tud-
tak felkelni. Asszonyok hagy-
mát szeltek, férfi ak bóklásztak 
körülöttük. Aztán jött a bon-
tás, darabolás. Akkorra már 
Jani bátyánk kés ragadott. 
Laci böllér idén is igazi 
„shawman” volt. Tréfákkal, 

történetekkel nevettette meg 
segítôtársait, de közben sem-
mi sem terelte el fi gyelmét a 
munkáról. A hagymás vér ju-
tott mindenkinek, igaz, nem is 
voltunk rá sokan. Ebédidôre 
már összejött a társaság. 
Elfogyott a fl ekken. Kiss Kati 
az orjalevesével, Szécsi Tóni 
az abálés toros káposztájával 
vett le mindekit a lábáról. 
Aztán a forró tepertô … 
mennyei!

Mindannyian jól éreztük 
magunkat. A fárasztó, de vi-
dám nap Novath Laci és Ildi 
kiváló szervezô munkáját, na 
meg a segítôk kitartását dicsé-
ri. Estefele teli hassal fáradtan 
vettünk búcsút egymástól, 

szatyrunkban a hurkával, 
kolbásszal.

Szerkesztôk

A klubbal kapcsolatos események nem tarta-
nak lépést a lapzártákkal. Talán a hideg, talán 
a hó az oka, hogy mostanában kevesebben 
voltunk. Kevesebben ugyan, de így is jókat 
játszottunk. Néha ugyan vannak indulatok, 
felcsattanások, de azok nem komolyak, csak a 
légkört hevítik. Most nem tudok beszámolni 
nagy történésekrôl, hacsak nem arról, hogy két 
korábbi páros újra együtt játszik. Ezek szerint 
kell néha egy kis kalandozás, hogy újra 
felértékelôdjön a régi partner. Természetesen a 
megállapításom kizárólag a bridzsre vonatko-
zik. Mit minden évelején eddig, most is szét-
ment néhány pár, akik még keresik az új kár-
tyapartnert. Ha valaki ezeket a híreket olvassa 
és tud már játszani, és szívesen eljönne a 
klubba, de nincs kivel, nyugodtan jelentkezzen 
a klubvezetônél szerdai napon. Elképzelhetô, 
hogy akad számára kártyapartner. Raksányi 
György klubvezetô telefonszáma megtalálható 
az Egyesület www.ohegy.hu honlapján.

A versenykiírások is a tavaszt várják. 
Klubvezetônk kihirdette március 16, 17-én a 
Griff Hotelben rendezendô Amatôr páros- és 
csapatbajnokságot. Mind a kettôre lehet je-
lentkezni nevezési díj ellenében, akár a 
helyszínen is.

Március 30-án a Böszörményi úton lesz a 
Közép- Magyarországi Régiók negyedosztályú 
Bajnokságának Döntôje. Mint ahogy már ko-
rábban írtam róla, ebben már érdekeltek lehe-
tünk, hiszen 5 páros is megszerezte hozzá a 
szükséges minôsítést. Hajrá „Budai Motorklub”, 
vagyis mi!

Finom süteménnyel, pezsgôvel ünnepeltük a 
Marietta, Júlia és Zsuzsanna napot!

Lovász Marietta

Szomszédos országok magyarlakta területe-
in mind jártunk, kivéve Burgenland vidékét. 
Most az itteni városokról, várakról, és más 
emlékhelyekrôl szeretnénk áttekintô képet 
kapni. Megtekintjük az Eszterháziak reziden-
ciáját Lakompakon, Batthyány-család kasté-
lyát Németújvárban, és a lovagvárat Lékában. 
A program még pontosítás alatt áll, de jelentôs 
változás nem várható. Az útiterv:

1. nap: találkozó 6.30-kor a Bécsi útról - 
Kittsee (Köpcsény) – Halbturn (Féltorony) – 
Illmitz (Illmic) – Purbach am Neusiedler See 
(Feketeváros) –  Rust (Ruszt) –Mörbisch am 
See (Fertômeggyes) – Sopron

2.nap: Eisenstadt (Kismarton) – 
Forchtenstein (Fraknó) – Kobersdorf (Kabold) 
– Lackenbach (Lakompak) – Deutschkreutz 
(Sopronkeresztúr) –  Raiding (Doborján) – 
Kôszeg

3.nap: Lockenhaus (Léka) – Bernstein 
(Borostyánkô) – Mariasdorf (Máriafalva) – 
Stadtschlaining (Város-szalónak) – Kôszeg

4.nap: Oberwart (Felsôôr) – Güssing 
(Németújvár) – Riegersburg - Heiligenbrunn 
(Szentkút) – Kôszeg 

5.nap: Kôszeg – Bozsok – Ják – 
Csempeszkopács – Sénye – Keszthely – érke-
zés Budapestre 20.00 óra körül.

A pontos programot a jelentkezéskor adjuk 
át, de megtekinthetô a www.ohegy.hu webla-
punkon is. Az útiköltség 55.000.- Ft, amely 
tartalmazza az autóbusz, a szállás, reggeli és 
vacsora, költségeit, valamint Kismarton és 
Fraknó és Léka belépôjegyeit. Nem tartalmaz-
za a többi belépôjegyet és költôpénzt, amit 

legfeljebb 25 euróra becsülünk. Jelentkezni 
lehet március 21-ig, 25.000.- Ft elôleg befi ze-
tésével, Kiss Katinál az egyesületi irodában, 
hétfôn 9.00-12.00 h-ig, szerdán 17.00-18.00 
h–ig, a hét többi napján pedig a 20-922 1273 
telefonszámon elôre egyeztetett idôpontban. 
A második részlet befi zetése május 3-án, 
csütörtökön 18.00-kor lesz a Táborhegyi 
Népházban, amikor az utazás részleteit 
egyeztetjük.

A társaság nyitott, mindenkit szeretettel 
vár az

Egyesület Vezetôsége

Állandó programok a Táborhegyi 

Népházban

1037 Budapest, Toronya u. 33.

Jóga mindenkinek h. 17.00-18.30

 cs.   9.00-10.30

Társastánc kezdô h. 19.00-20.00

Társastánc haladó h. 20.00-21.30

Társastánc ifi  sz. 18.00-19.00

Pilates torna sz., p.,   8.00-10.00

Pilates torna sz., p., 18.30-19.30

Gyermek tánc  k., cs. 17.00-18.00

Nôi torna k., cs. 18.00-19.00

Férfi  torna k., cs. 19.30-20.30

Zenebölcsi más k. 10.00-11.00

Bridzs klub sz. 18.00-22.00

Hastánc p. 15.00-17.00

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.

Sáringer Erzsébet

Nekrológ
Meghalt a sokadik Dezsô
és ezt de jól tette,
hurkájának kolbászának,
lettem temetôje.

Kezemhez vére 
               nem tapadt
sajnáltam a legényt
bár életérôl nem írtam
szívhezszóló regényt,
bélbetöltött belsôségként
jól megettem szegényt!



2012. március Óhegy-hírek XVII. évfolyam, 2. szám

12

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

SÁGI MAGDI

INGATLANIRODÁJA

Remetehegyi úti ingatlanirodám
Óbuda - Hegyvidéki ingatlanok
értékesítésével, bérbeadásával foglalkozik.

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

állunk ügyfeleink rendelkezésére, mert
számunkra legfontosabb az elégedett ügyfél.

Sági Magdolna irodavezető
1037 Bp., Remetehegyi út 52. 
Mobil: 30-378 5113 
Telefon/fax: 388 5919 
E-mail: sagimagdi1@gmail.com
www.sagimagdi.ingatlan.com

ELADÓ: Folyondár utcai lakóparkban 133 nm-es, 
nappali + 3 hálószobás lakás, garázzsal. Ár: 65 millió Ft
KERESEK: Mátyáshegyen, Remetehegyen 
1000 nm-es telket bontandó házzal

Kínálatunkból

Testvérhegyi útnál 2 lakásos ikerház fel 40,9 M Ft

Remetehegyen 146 nm-es,

belső kétszintes tetőtéri lakás Ár: 49 M Ft

Testvérhegyen bővíthető, 60 nm-es, 

újszerű családi ház, 859 nm-es telken Ár: 59 M Ft

Táborhegyen, buszmegállóhoz közeli üres, 

1008 nm-es építési telek 57 M Ft

Amit keresünk

• 1 nappali + 3 szobás lakásokat

• Bérelhető házakat és lakásokat

• Új vagy újszerű házakat

• Bontandó házakat telekáron

• Buszmegállóhoz közeli építési telkeket
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