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Programok
Világvallások elôadás május 4. p. 18 h

Táborhegyi piknik május 5. szo. 11 h

El. hulladékgyûjtés május 12. szo.  8-14 h

Vasárnapi mozi május 13. vas. 17 h

Egyesület közgyûlése május 15. k. 17.30 h

Világvallások elôadás május 18. p. 18 h

Vasárnapi mozi május 27. vas. 17 h

Táborhegyi Piknik május 5. szo. 10 h

Világvallások elôadás június 1. p. 18 h

Óhegy napok - 2012 június 8. p.-10 vas.

Elektronikai 

hulladékok begyûjtése!
május 12-én, szombaton, 8-14 óráig,

a 137-es busz mindkét végállomásán

és a 237-es busz végállomásán.

Elektronikai hulladék minden olyan gép, 

készülék, ami árammal, akkumulátorral, 

elemmel mûködik vagy mûködött.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete

Vasárnapi mozi
a Táborhegyi Népházban

május 13-án, 17.00 órakor

Aki Kaurismäki: 

Leningrad Cowboys menni Amerika 

/1989/

május 27-én, 17.00 órakor

Aki Kaurismäki: 

Bérgyilkost Fogadtam /1990/

Világvallások
címmel elôadássorozat

a Táborhegyi Népházban.

május 4-én, pénteken, 18.00 órakor,

A kereszténység – Dr. Nemeshegyi Péter 

jezsuita szerzetes

május 18-án, pénteken, 18.00 órakor,

A zsidó vallás – Riesz Gábor 

liturgiatörténeti elôadó,

június 1-én, pénteken, 18.00 órakor,

A kínai univerzizmus /Taoizmus/: 

- Pállai Kovács Szilvia

Mikor adójának 1%-a fölött 

rendelkezik,

kérjük, jelölje meg:

Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete

18088476-1-41

Szomszédolás a Táborhegyi Népházban, Óbuda, Toronya utca 33.

TÁBORHEGYI PIKNIK
május 5-én, szombaton

Óbuda-Hegyvidékiek Egyesületének egész napos programja

a hegyi lakosok és vendégeik számára, a Táborhegyi Népházban.

A ház utcabéli szomszédjainak köszöntése, ismerkedés

11.00 Korok, táncok, stílusok.

A hegy fi ataljai táncbemutatót tartanak

Caliente tánciskola bemutatója Pollák Anna vezetésével, 

„Körbeszíntiszta-tánc” gyermektánccsoport elôadása, 

Menta hastánciskola bemutatója,

Mare Temporis Egyesület régi korok táncait mutatja be, majd táncoktatás az érdeklôdôknek

13.30 órától közös ebéd. 

A helyszínen, bográcsban készült étkeiket kínálják az elmúlt évek „Óhegy szakácsa” verseny 

gyôztesei

14.30 órától: „Németföldrôl gyalogszerrel és tutajjal”. 

Beszélgetés Gálosfai Jenônével az Óbudára betelepülô németségrôl, szokásaikról, 

ünnepeikrôl

Kvaterka. 

Ismerkedés, beszélgetés közös ügyeinkrôl, közben gyerekeknek kézmûves foglalkozás

Részvétel ingyenes

Minden érdeklôdôt szeretettel vár az Egyesület Vezetôsége!

Brezovits László:

Édesanyámnak
Mikor még a létnek peremén lebegtem
És csak néhány apró sejtbôl állt a testem
Helyettem lélegzett, táplált és itatott
Szíve az enyémmel egyszerre dobogott

Szenvedések vizén nyíló tavirózsa
Virágját kibontja, hogyha itt az óra
Felsírtam, és máris karjaiba kapott
Kebelén ringatva biztonságot adott

Kezeimet fogta, mikor járni kezdtem
Velem örült mindig, amikor nevettem
Együtt jártuk végig mind az iskolákat
Miközben dolgozott, s keze sose fáradt

Amint esô hinti a szomjazó virágot
Ellátott mindennel, s adott száz tanácsot
De nevettem csak azon, mit szólnak a vének
Hittem inkább vakon divatnak, tévének

Minden bántó szó, mit kimondott a nyelvem
Most izzó parázsként égeti a lelkem
Mint súlyos, nehéz kô, teher a vállamon:
Mindazt, mit kaptam én hálálni hogy tudom?

Írhatnék tán verset, mondhatnék szépeket
De hogyan törleszthetnék egy teljes életet?
Hálakönnycsepp csillan szemeimnek sarkán
Szívembôl köszöntlek Drága Édesanyám!
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A múltkorában beszámoltam zöldikérôl, 
amelyik bekoppant hozzám és nálam éjsza-
kázott, evett, ivott, majd elrepült. Most a 
szomszédairól szeretnék elmesélni egyet s 
mást. Emberi szomszédairól, akik ugyanab-
ban a kertben laknak, ahol zöldike és tol-
las barátai, csak éppen kôházban. Épp itt 
mellettem. Róluk szól most a történetem. 

Amikor nemrégen birtokba vettem a ker-
tet, az egyik szegletében egy jókora bozó-
tot találtam. Hogy úgy mondjam, nem szer-
számhoz szokott kezem túl kicsi volt a kert-
rendezéshez, az eszem sem épp odavaló 
ötleteket adott, ezért a szomszédok nagy 
érdeklôdéssel, aggodalommal fi gyelték az 
új jövevény küzdelmét az elemekkel. Végül 
a bozót inkább megadta magát. A helyén 
addig tipegtem-topogtam, amíg csak kizöl-
dült a fû. Sôt, láthatóvá váltunk egymásnak 
a szomszédokkal, így gyakran beszédbe 
elegyedtünk. Ilyenkor sopánkodtam, hogy 
a kidôlt-bedôlt kerítés javításához végképp 
hiányzik a tudományom.

Egy alkalommal arra mentem haza, hogy 
a kert sarkában szivarozik szomszédom és 
igen nagy várakozásban van. Rövid beszél-
getés után csalódott hangon feltette a kér-
dést:

- Nem veszel észre semmit?
Körbenéztem, mindenhol rend, a sze-

memnek megnyugtató fegyelem, minden 
úgy áll, ahogy kell. Csodálkozva vonogat-
tam a vállam. Rásegített a válaszra.

- Ma munkára fogtam két fi amat és rend-
betettünk a közös kerítést. Nagy munka 
volt.

Elszégyelltem magam, hogy a rendet 
kívánó szememnek a látvány annyira 
természetes volt, hogy egy pillanat alatt 
hozzászokott és ezért nem vettem 
észre. Szomszédom mentegetôzéssel foly-
tatta:

- Nem tudom, jó lesz-e így neked, mert 
csúnyácska, de átmenetileg jó lesz. Nem 
tudtuk mindenhol a kerítés hálóra fonódott 
ágakat leszedni, már nagyon megerôsödött 
egyik-másik.

Egyik ámulattól estem a másikba. De 
még mindig jött folytatás:

- Látod, volt itt régen egy kiskapu a ker-
tek között, de az elkorhadt, használhatat-
lan. Azt nem tudtuk, hogy mit szeretnél ide.

- Semmit!Hagyjuk így!  – vágtam rá hatá-
rozottan.

- Helyes!
Késôbb két lóca is elôkerült régmúlt idôk 

lomtárából, hogy a kerti traccspartikat ülve 
folytathassuk.

Azóta gyakran elgondolkodom: 
Budapest közigazgatási határain belül mu-
tasson valaki még egy olyan helyet, ahol a 
szomszédok beszélô viszonyban vannak és 
nincs közöttük kerítés! Mondom is, ha ott 
lenn a városban kérdik tôlem, hol lakom, 
hogy az Olimposzon!

Biztos, hogy vannak Zöldike madárnak 
behúzódóbb emberszomszédai is itt, a he-
gyen. De, ha kipróbálják, talán sikerül ne-
kik is szóra bírniuk az ô saját szomszédaikat, 
sikerül ennek örömét megkóstolni. 
Bátorítok erre mindenkit.

Molnár Andrea

Sosem okozott gondot egy házi-
buli lebonyolítása mifelénk, már ha 
egyszer a szülôi apparátus engedé-
lyezte - vagy sikerült titokban lefoly-
tatni –, nem kellett félni a szomszé-
dok panaszaitól. Ennek egyik oka, 
hogy jobbról az iskola intézménye 
határolja a telket, amellyel az a ki-
mondatlan megegyezés, hogy ôk 
nappal zajonghatnak, mi meg éj-
szaka. A bal oldali szomszéd jóval 
érdekesebb, lévén ikerházban 
élünk. Korábban rokonság élt itt, 
nem volt probléma, majd miután 
vidékre költöztek, sokáig lakatlan 
volt a kégli. Nagy volt az izgalom, 
mikor megtudtuk hogy elkelt az in-
gatlan.

Keményffy Tamás és családja 
már lassan három éve költöztek be 
a Remetehegyi utcába. Felesége, 
Oleszja állatorvos, egy fi ú és egy 
lány gyermekük van. Aletta most 
elsôs a Rákócziban, Ábel nagycso-
portos. A konyhában ülünk le be-
szélgetni, Tamás kávéval, Aletta 

Túró Rudival kínál. Nemrég néztem 
újra vendéglátóm rendezésében ké-
szült Mázli címû fi lmet, amely a leg-
jobb forgatókönyv és a legjobb fér-
fi  alakítás díját nyerte el a 40. 
Magyar Filmszemlén. Eddig mindig 
abban a tudatban voltam, hogy 
Tamás rendezô, de ahogy az 
interneten elérhetô anyagait für-
késztem, láttam hogy a legtöbb rö-
vidfilmnél, reklámfilmnél, 
operatôrként van feltüntetve a ne-
ve. Mint kiderült legfôképp azért, 
mert operatôrként végzett a 
Színház- és Filmmûvészeti 
Egyetemen, de jobban kedveli az 
erre vonatkozó angol kifejezést: 
director of Photography (fényképe-
zés rendezése).  Hogy miért kezdett 
rendezni, annak egyszerû oka van. 
„Elôbb utóbb mindenki a szakmá-
ban rendezô akar lenni” – avat be a 
szakmán belül triviális magyarázat-
ba. Elbeszélgetünk a fi lmgyártás 
mozzanatairól, és kicsit jobban be-
lelátok ebbe a világba. Orson 
Welles amerikai rendezôtôl szárma-

zó idézet jut eszembe: „a költônek 
egy tollra van szüksége hogy alkos-
son, a festônek egy ecsetre, a szob-
rásznak egy vésôre, a fi lmkészítônek 
egy egész hadseregre.” Hosszú az 
út amíg egy ötlet a fi lmvászonra 
vagy a TV képernyôjére kerül. A 
szervezés oroszlánrésze a producer 
kezében összpontosul, a közhiede-
lemmel ellentétben nem csak az 
anyagi háttér megteremtése felada-
ta, de ô választja ki a megfelelô em-
bereket a megfelelô helyekre, hogy 
aztán mindenki összeadott munká-
ja megméretessék a kritikusok és a 
közönség elôtt. A „fi lmkészítô” va-
lójában a producer. Nem véletlen 
hogy a legjobb fi lmnek járó díjat is 
ô veszi át egy fesztiválon. De emi-
att fontos is, hogy ne gazdasági 
szakember kerüljön ebbe a szerep-
be, hanem mûvészember, aki jól 
meg tudja értetni magát a szakmán 
belül, és tudja kit érdemes kiválasz-
tani az adott feladatra.

Jó hír a Vasárnapi Mozi látogató-
inak hogy kihasználtam az alkalmat 

és meghívtam Tamást egy júniusi 
vetítésre, ahol fi lmje megtekintése 
után szívesen válaszol a nézôkben 
felmerülô kérdésekre akár a fi lm-
mel, akár a szakmával kapcsolat-
ban.

Az elmúlt három évben is tartot-
tunk egy-két házi mulatságot itthon 
- kiváltképp erôs idôszak a Sziget 
fesztivál idôszaka – át is szóltam 
hogy elnézést kérünk, ha nagy a za-
jongás, nemzetközi szállóvá alakult 
a ház. „Nem tesz semmit… legfel-
jebb irigykedni tudok.” –szólt a vá-
lasz.

Varga Szabolcs

Bridzs klubunk oszlopos tagja, Hanák Maya, Erdôalja 
úti hegyi lakosunk beszámolója alapján szeretnénk tu-
dósítani Önöket egy szép kerületi, hegyvidéki sikerrôl.

2012. március 23-25-én rendezték Vácott a XII. 
Országos Gitárverseny döntôjét, ahol Maya unokája, 
Pál Szilveszter korcsoportjában I. helyezést ért el.

A három 
napos ren-
dezvényre 
o r s z á g o s 
selejtezôk 
után jutot-
tak be a 
legjobbak, 
ahol elô-
ször az 
e lôdöntô, 
majd a 
döntô kö-
vetkezett . 
A külön-
bözô köte-
lezô és sza-

badon választott mûvek elhangzása után a zsûri az erôs 
mezônyben Pál Szilvesztert, lakókörnyezetünk ifjú 
tagjátválasztotta korosztálya legjobbjának!

A Csúcshegyen lakó, 1999-es születésû fi atalember 
hat éve gitározik az Aelia Sabina AMI zeneiskola kere-
tein belül, eddig is már több arany minôsítésû verseny-
eredménnyel büszkélkedve. A Veres Péter Gimnázium 
tanulóját Szücsi Balázs tanár úr készítette fel és oktatja 
a gitározásra.

Sikereikhez ezúton is gratulálunk!
Szerkesztôk

Az Országos 

Gitárverseny gyôztese

Filmrendezô a szomszédból
Keményffy Tamás

Zöldike szomszédai
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Idén jubilálunk. A 10. Óhegy Napokat tartjuk. Ez 
alkalommal a Zichy-család uralma alatti barokk 
Óbuda mindennapjaival, szokásaival ismerkedhetnek 
meg a kedves érdeklôdôk.

Az elsô napon, pénteken 18 órakor fotókiállítás nyí-
lik a barokk Óbuda épületeirôl, szobrairól és elôadást 
is hallhatunk a barokk emlékekrôl. A kor hangulatát 
barokk zenével is felidézzük.

A második napon (szombaton) ugyancsak 18 órá-
tól a Mare Temporis Együttes idézi fel számunkra a 
barokk kor, ruháit, fegyvereit, táncait és az egyesület 
tánccsoportja is bemutatja barokk tánctudását. Ezután 
következik a barokk vacsora. A vacsora alatt is hall-
hatunk korabeli zenét, majd – az elôzô évek szokásá-
hoz híven – költôi vénájú vendégeink olvassák fel er-
re az alkalomra írt verseiket. A hölgyek pedig nemes 
vetélkedésben dönthetik el, hogy kinek sikerült a leg-

pazarabb ékszereket, fejdíszeket megalkotnia. A va-
csora után kedves vendégeink is táncra perdülhetnek: 
a barokk táncok alaplépéseinek elsajátítása után 
Sugár Gyuri „barokk diszkójának” dallamai fokozzák 
majd tovább a hangulatot a bálon.

A harmadik nap, vasárnap idén is a kulináris élveze-
teké. A szakács – és süti-versenyben igazán mindenki 
szabadon engedheti „barokkos fantáziáját”! Miközben 
az ínycsiklandozó étkek készülnek, a gyerekeket 
kézmûves foglalkozások, csillámfestés, a felnôtteket ék-
szerbemutató, tánc és fi lmvetítés szórakoztatja majd.

Reméljük, hogy az eddigi évekhez hasonlóan az 
idôjárás is a hangulathoz illô, verôfényes lesz, és mi-
nél több kedves vendéget üdvözölhetünk a 3 napos 
történelmi kavalkádon!

Mindenkit sok szeretettel vár:
Az Óhegy Egyesület Vezetôsége

Osváth Erzsébet

Zenés ébresztô
Rigókórus fenn a fán
Nektek énekel talán?
Gyermeknapra zengenek
Ünnepi karéneket.
Ébresztô ez,
hajnali
vidám hangjuk
hallani
mindenfelôl,
minden fáról,
nyírfaágról,
bükkfaágról.
Ébredjetek,
Ébredjetek!
Várnak már a 
játszóterek!
Vidámparkban
autók.
Állatkertben
a mackók,
sürgönydróton
fecskék frakkban,
erdôben gombák
kalapban.
Vár a pitypang bóbitája,
repítsétek messzi tájra.

Túl az Üveghegyen. Április 3-án a Pedagógiai 
Szolgáltató Intézetben  díjkiosztó ünnepségen 
vettünk részt. A III. kerület napközis csoportoknak 
hirdetett „Túl az Üveghegyen” címû pályázatán 
iskolánk egy ezüst-, és két bronzérmet szerzett. 
Képünkön a 2. a. osztály 3. helyezett ,,Kiskakas 
gyémánt félkrajcárja” pályamûve és az osztály 
képviselôi láthatók: Strenner Dávid, Farkas Botond, 
Katoczki Lili, Nagy Villô Eszter. Nyertes csoportok és 
felkészítô tanáraik: 3. osztály: ezüstérem /Wölfné 
Gyurasics Mónika/; 1. osztály: bronzérem /Paitz 
Rita/; 2. osztály: bronzérem /Rabné Kondacs 
Katalin.  (Rabné)

A 4. b osztály egyik kötelezô olvasmánya Varró Dániel: Túl 
a Maszat-hegyen címû könyve volt. Miután feldolgoztuk a 
szöveget megtekintettük a könyvet feldolgozó bábszínházi 
elôadást. A darabhoz Presser Gábor írt zenét. (M. K.)

Április 3-án vers- és próza-
mondó versenyt rendezett az 
alsó tagozat a kisdiákok 
számára. Nagy örömmel 
hallgattuk a sok lelkes jelent-
kezôt. A klasszikus költôk 
mellett a mai magyar írók 
mûveibôl is bátran válogattak 
a gyerekek. A kerületi versenyre 
továbbjutottak: Straub 
Napsugár 1. o., Héjja-Nagy 
Alexandra 2. a, Sebôk András 
3. o., Paár Viktória 3. o., 
Angelus Maya 4. a, Molnár 
Rómeó 4. b. Sebôk András harmadikos diákunk a kerületi prózamondó verseny elôkelô elsô helyezését hozta el, 
gratulálunk neki és felkészítô tanárának: Lukácsné Farkas Gabriellának. (M.K.)

Ez évben is felhívjuk az Óhegy 
Napok szombati lakomájára elláto-
gató kedves vendégeink fi gyelmét, 
hogy minél nagyobb számban ör-
vendeztessenek meg bennünket 
erre az alkalomra írott, a barokk 
kor örömeit, szépségeit, huncutsá-
gait felidézô verseikkel! A legjobb 
mûveket megjelentetjük az Óhegy 
Hírekben és íróikat jutalomban ré-
szesítjük! A verseket az alkotók a 
vacsora alatt olvassák majd fel.

Elô hát a barokkos költôi vénák-
kal; reméljük, hogy nagyon sok 
pompás versezetet hallhatunk.

Az Óhegy Egyesület Vezetôsége

Felhívjuk az Óhegy Napokra el-
látogató kedves hölgyvendégeink 
fi gyelmét, hogy öltözetükhöz kre-
áljanak minél színesebb, látványo-
sabb fejdíszeket és ékszereket! A 
legszebbek, legötletesebbek kivá-
lasztása és díjazása a szombati (jú-
nius 9-i) vacsora alatt zajlik majd 
le.

Elô hát a tollakkal, gyöngyök-
kel, ékkövekkel, és nem utolsó 
sorban a fantáziával! Izgatottan 
várjuk a barokk ékszer-kavalkádot!

Az Óhegy Egyesület Vezetôsége

Óhegy Napok - 2012
Barokk életképek Óbudán június 8-9-10-én

Felhívás ékszer- és 

fejdísz-versenyre!

Felhívás

költô-versenyre!
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Szabályozási terv készül (KSZT) a 
Remetehegyi árok erdôs részének szabá-
lyozására, azaz a 16536/88 hrsz. alatti 
erdôterület déli részének telekhatára által 
határolt területre. A szabályozási terv ké-
szítésének célja a tömbön belüli telekala-
kítás lehetôségének megteremtése, to-
vábbá, hogy a telekalakítások a vonatko-
zó jogszabályok keretein belül történje-
nek meg.

Az önkormányzat felhívással fordul a 
kerület társadalmi és érdekképviseleti 
szerveihez, valamint a lakossághoz, kér-
ve, hogy a tervvel kapcsolatos vélemé-
nyeiket, javaslataikat juttassák el a 
Polgármesteri Hivatal Fôépítészi és 
Várostervezési Irodájához (Bp. III. Hídfô 
u. 18.) május 04-ig.

Hegyoldalunkat érintô további szabá-
lyozási terv készítése van még folyamat-
ban a Farkastorki lejtô – Jablonka út – 
Laborc árok – Laborc utca – Jablonka út 
– Ér utca által határolt területre, valamint 
a Mátyás hegyi út – Toboz utca – Nyereg 
út – 22907/2 hrsz.-ú erdôterület által ha-
tárolt területre. 

Újságunk havi megjelenése 
lehetôséget ad a tájékoztatásra, de az 
események idôben történô követésére 
sajnos nem. 

A készülô tervek megtekinthetôségérôl 
az Óbuda újságban jelenik majd meg a 
felhívás, de a folyamat fi gyelemmel 
kísérhetô az Önkormányzat www.obuda.
hu honlapján is.

(szerkesztôk)

Véget ért a középkor a Doberdo utcában, megszünt a 

szennyvíz nyitott árokban történô vezetése az Óbudai 

Egyetem kollégiuma mellett. A közcstorna eldugulása miatt 

éveken át a bokrok között és egy nyitott árokban folydogáló 

szennyvizet végre visszaterelték a csatornába, oda, ahová 

való. A februári kemény fagyok idején megfagyott 

vízesésekben reméljük, jôvôv télen már nem kell 

gyönyörködniük a Kiscelli park látogatóinak, immár 

fertôzéstôl való félelem nélkül lehet sétálni embernek, 

kutyának egyaránt.” (K.Gy.)

Multifunkciós jégcsarnok építé-
sének támogatásáról és Magyar-
ország elsô fi x discgolf-pályájának 
kialakításáról döntött a képviselô-
testület. A jégcsarnok építését a 
Négy Évszak Sportiskola és a 
Veresegyházi Gepárdok Jégkorong 
Egyesület kezdeményezte az ön-
kormányzatnál.

A beruházás háromszor kétéves 
ütemben, 30 százalék önrészbôl és 
70 százalék társasági adó (tao) 
hozzájárulásból valósulna meg. A 
projekt értéke 800 millió és 1 mil-
liárd forint közötti, a mûszaki tar-
talomtól függôen. A csarnok körül-

belül 3500-4000 négyzetméteres 
lesz.

A beruházáshoz a III. kerületi 
önkormányzat egy nagyjából 9600 
négyzetméteres területtel járul 
hozzá, hosszú távú bérleti konst-
rukcióban. A tervek szerint az idén 
és jövôre elôkészítik a Gölöncsér 
utca - Kubik utca - Testvérhegyi 
lejtô által határolt területet, és be-
szerzik a szükséges engedélyeket. 
Ezzel egy idôben egy 30-szor 60 
méteres mobil jégpályát is felépí-
tenek, amely az építkezés idején 
folyamatosan mûködne. 2014-ben 
és 2015-ben felépítik a 

multifunkciós központot, így a 
nagycsarnokot, az öltözôket és a 
kiszolgáló létesítményeket. 
2016-2017-ben megépítik az edzô- 
és erôsítôtermet, valamint 10-12 
szobát alakítanak ki az 
edzôtáborozóknak. Végül a nagy-
csarnokkal összekapcsolva egy kis 
gyakorló jégpályát is felépítenek.

A képviselôk jóváhagyták a 
Spiritus Sport Club Egyesület ké-
relmét is, e szerint discgolf-pályát 
alakítanak ki a Jablonka út - 
Gölöncsér utca - Testvérhegyi lejtô 
által határolt 36 hektáros terület 
egy részén. A disc golf, más néven 

frizbi golf repülôkorongokkal ját-
szott szabadidôs tevékenység, 
amelyben egy erre a célra létreho-
zott kosár eltalálása a lényeg, a 
lehetô legkevesebb dobásból. Az 
indítvány szerint a játék természet-
barát, és semmilyen tereprende-
zést nem igényel.

Bús Balázs, a kerület polgármes-
tere a javaslatban jelezte: a kialakí-
tott discgolf-pálya az elsô fi x pálya 
lenne az országban, amely bármi-
kor viszonylag könnyen elbontha-
tó, és ideális, ingyenes kikapcsoló-
dási lehetôséget nyújt.

Forrás: MTI 2012.03.29.

Néha érdemes kitekinteni saját kerületünk ha-
tárain és felfedezni más kerületek vagy városok 
helytörténetét. Egy érdekes könyvre bukkantam, 
melynek címe „Széll Kálmán és a Moszkva tér”, 
szerzôje Verrasztó Gábor publicista. Ebbôl a 
könyvbôl idéznék részleteket, amelyek a mai na-
pokban is fontosak és megszívlelendôk lehetnek.

Valószínûleg kevesen tudják, hogy az V. század 
elôtt nem voltak írásba foglalt rendelkezések, 
azok szájhagyomány útján szálltak nemzedékrôl 
nemzedékre. Az egyes városok rendelkezhettek 
saját, külön jogkönyvekkel, amelyek tulajdonkép-
pen szokásjogokon alapuló gyûjtemények voltak.

Volt ilyen jogkönyve Buda Városának is, az un. 
Ofner Stadtrecht, amely egyúttal tartalmazta az 
országos jog elemeit is. Hogy ennek a jog könyv-
nek ki volt a szerkesztôje és mikor íródott, arról 
a történészek még mai napig nem jutottak egyez-
ségre. Feltehetôleg egy Siebenlinder János nevû 
bíró szerkesztette /1392-1439/, de az idôk folya-
mán többször is módosították.

A jogtár három példányban maradt fenn az 
utókor számára, Pozsonyban, Kassán és 
Budapesten ôriznek egy-egy példányt belôlük.

A jogtár tíz fejezetébôl a rendelkezésre álló 

hely rövidsége miatt csak néhány érdekesség fel-
idézésére futja.. A IV. fejezet azokról „az erényes 
személyekrôl szól, akik szükségképpen a község 
irányítói közé tartoznak”

Négyféle ember van, akik minden város díszei 
és irányítói. Ôk azok, akik a község hasznát jó-
ságosan és hûségesen megôrzik és táplálják. 
Elôször: a plébános, aki legyen eszes, jóságos és 
tanult a hitetlenek miatt. Másodszor: a bíró és 
elöljáró, aki legyen ismert, bölcs és hatalmas, az 
engedetlenek miatt. Harmadszor: a jegyzô, aki le-
gyen hûséges és eszes, tájékozott, a csalók miatt. 
Negyedszer: a tanácsosok, akik legyenek egysé-
gek és egy akaraton lévôk és ne legyenek 
elnézôek a megvesztegetôkkel szemben

A 66. cikkely A polgárjog elnyerésérôl szól:
Ha egy idegen Buda városába akar elköltözni, 

s ott polgárjogot szerezni, az csakis tisztességes, 
jó hírû és tulajdonnal bíró férfi  lehet. Ha nincs in-
gatlana, akkor állítson kezeseket arra nézve, 
hogy a beköltözés évében és utána is mindig 
adózni fog és a várossal tart jóban, rosszban.

A 163. cikkelyben jól rájár a rúd az asszonyok-
ra is. „akik idô elôtt szülnek gyereket”

Ha egy asszony elôször megy férjhez és idô 

elôtt szül, és a gyerek él, kérdôjelezzék meg tör-
vényes jogait, mert túl korán született. Ha egy 
asszony férje halála után szül gyereket a rendes 
idôn túl, akkor vonják kétségbe a gyermek tör-
vényes születését, mert túl késôn született.

180. cikkely „A sókofákról, ha verekednek”
Ha a sókofák verekednek és szidalmazzák 

egymást és szégyentelenül romlottak, akkor 
mindezekért cipeljék büntetésül a civakodás tég-
láját. /?/ A panaszos, akinek az eljárás folyamán 
a javára döntöttek hajtsa,és egy pálcikával szur-
kálja a bûnöst. A téglát az elitélt cipelje a tanács-
házától a Szent György kápolnát megkerülve 
vissza a tanácsházához.

Érdekes a 258. cikkely, amely az emberölések 
megítélésérôl szól: eszerint ha valakit gyilkosság-
gal vádolnak, védekezzen és valljon 
negyvennyolcadmagával, és esküdjön huszon-
ötödmagával. Elsônek ô egyedül és utána hár-
manként a többiek és ha ô vagy közülük  vala-
melyik eltéveszti az esküszöveget, üssék le a vád-
lott fejét a káposztáspiacon.

Ez a XV. sz.-i városi jogkönyv  nem csak jogi, 
de nyelvi és mûvelôdéstörténeti szempontból is 
páratlan emlék. Legyünk büszkék rá és szívleljük 
meg útmutatásukat.

Gálosfai Jenôné

Készülô szabályozási tervek

a Hegyen

Jégcsarnok és discgolf-pálya Testvérhegyi lejtôn

Buda város jogkönyve
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Olyan holmi, ami mindenkinek 
van. A lányoknak lányos, a fi úknak 
sportos. A felnôtteket, pedig bizo-
nyos szabályok is korlátozzák. 
Például sötét öltönyhöz sosem vi-
selünk fehér színût. A zokni és a 
nyakkendô egymással színben 
mindig harmonizál.

A zokni erôsen ravasz ruhada-
rab – mondják többen is. 
Határozottan állítják, valami nincs 
rendben vele. A zokni fele, a fél-
pár, gyakran eltünedezik. Egyesek 
szent meggyôzôdése, valósággal 
menekül tôlünk.

Vajon biztosak lehetünk abban, 
hogy a zokni szereti-e, hogy a lá-
bunkon viseljük?

Csatát kell vívnunk, hogy a mo-
sás végén minden zokni, meglelje a 
párját. Moshatjuk más ruhákkal 
együtt. Moshatjuk külön is. 
Rendezhetünk direkt zokni-mosást. 
Történhet a mosás valami kiemelt 
napon is. Holdtöltekor, esetleg új-

holdkor. Pirkadatkor és napnyugta-
kor. Minden hiába, egyre-másra, 
csak eltûnnek a fél-pár zoknik.

Adódhat egy morzsányi remény, 
ha tüllzsákba gyömöszöljük ôket, 
és gépileg mosunk.

Aztán következik a szárítás – ez 
is lehet egy gyanús momentum.

Száríthatunk kertjeinkben. Itt el-
viheti a fél-párokat, a szél. Ha nem, 
utólag kenjük rá. Aztán adódhat 
játékos-kedvû kutyusunk, aki be-
kebelezheti. Vagy hosszasan 
ôrizgeti, a gazdi iránti hûségbôl, 
szagmintaként.

Ha lakásban, a házban történik 
a szárítási kísérlet, az eredmény 
akkor is, a páratlan oldalra billen, 
a procedúra végén. No, de mi a 
helyzet a legzártabb körülmények 
között, a magas házakban? Erre is 
mondanak példát. Mindig, min-
denütt, mindenkor minden ugyan-
úgy történik. Van világutazó jó 
szomszédunk, aki esküszik rá, a 

Világ bármely csücskében, ahol 
megfordult ott is ez a helyzet. 
Tegyünk egy kísérletet, vegyük a 
fél-pár megmaradt zoknit a ke-
zünkbe. Vallassuk, szólítsuk meg 
– hogy lehet ez? Mi történt vele a 
mosás alatt?

Közben, valaki megvilágoso-
dott, - úgy tûnik.

Azt állítja, ugyanis, mégiscsak 
vannak földön-kívüliek! És egye-
nes a következtetés, ezeknek csak 
egy lába van. Azt hihetik, ha zok-
nit húznak, nekik is kinô a másik 
lábuk. Igazuk is lenne, milyen 
praktikus, ha nem kell fél lábon 
ugrándozva közlekedni.

Továbbá valami másért, ismeret-
len okból is megtetszhetett nekik a 
zokni-viselet. Ezért lopkodnak 
tôlünk.Aztán az is lehet, kíváncsi 
természetûek. Eszi ôket a tudás-
vágy, miért burkoljuk zokniba a 
futómûveinket itt a Földön. 
Tulajdonképp ez a csoda is lehet-
séges. A tudományos elôadásokon 
annyi mindent, még feltételezése-
ket is hallhatunk.

Az is felmerült, hátha a földön-
kívüliek kísérleteznek a fél-pár 
zoknikkal. Lám csak kísérleti tárgy-
gyá avanzsált volna a jeles ruhada-
rab? A szín és mintázat nem is le-
het fontos, mert mindenféle szín és 
annak árnyalatai tünedeznek el. 
Amennyiben jó nyomon járunk, 
még az is elôfordulhat, hogy nem 
kopnak el a kísérletek során. Talán 
egyszer csak visszakapjuk ôket. Jól 
néznénk ki, ha ez szép napon 
„zokni-esô” zúdulna a nyakunkba 
szerteszét a Világban.

Befutott még egy utolsó kezde-
ményezés is: ezután a nôk ne mos-
hassanak zoknit, csak a férfi ak. 
Amennyiben valamilyen oknál 
fogva nemektôl függô lenne a fen-
ti gond, ezzel elháríthatnánk. Mint 
halljuk, ez többeknek igen szimpa-
tikus. Legalább is jókat nevettünk 
rajta. De az is lehet, van a Világban 
egy kedves, erôsen feminista UFÓ-
nô, aki mindezekkel, nekünk földi 
társnôinek akar kedvezni.

Ki tudja?
W. Grass

SOMOGYI ENDRE mûvésztanár „Hétköznapi 

történetek” címû kiállításának megnyitója igen 

sokakat vonzott. A kiállítás képei az emberi 

tudat fel-felvillanó emléktöredékeit, a 

mindennapi élet gondolatait, érzéseit, azok 

hangulatát, szín és formavilágát tükrözik. A 

megnyitó kapcsán koncertet kaptunk a The 

Bridge együttestôl.

Az Alsó-Vízivárosból a Hegyre költözô 

mûvész kiállításán a mi látogatóink és a 

Vízivárosból érkezô vendégek örömmel fedezték 

föl egymásban a régi ismerôst. A ,,nagy találko-

zások” szintén különös adománya volt az 

estnek.

(szerkesztôk)

fotó: Gyimesi János

Amikor elérkezett a kollégiumban az áhított 
utolsó kicsengetés napja, és az üdvözítô kisha-
rang is legünnepélyesebb ritmusát öltötte fel az 
alkalomra, meg-megremegô ajakkal és fé-
nyes-nedves tekintettel bámultak a parádés 
csokrok mögül kukucskáló, megilletôdött gyer-
mekszemek. Tán megérezték, hogy attól a nap-
tól kezdve már más dudás fújja nekik a talpalá-
valót…, hogy eljön még a nemulass…, hogy 
holnaptól valami egyéb következik, mint ami 
azelôtt volt; vagy netán meg is érkezett már, és 
ott rejtezik azokban a bódító virágcsokrokban. 
Eközben a hûvös folyosókon keringô 
Gaudeamus hangjai valójában még el sem csi-
tultak igazán, a megürült osztálytermek huza-
tában még ott lebegett-kerengett a földre hullt 
orgonavirágok friss június-illata, a legtisztább 
álmok és az elsô, legigazabb diákszerelmek 
utolsó, elszálló emléke.

Mihelyt a falióra mindkét mutatója a zeniten 
állt – pontban éjfélkor –, visszafogott, ritkán 
észlelt neszekre lehettem fi gyelmes.

Te jó ég! Újra eltelt egy esztendô! – villant át 
agyamon a felismerés, minthogy ezeket az évi 
rendszerességgel ismétlôdô suttogásokat jól is-
mertem már. Pillanatok múlva a susmogás 
alább hagyott, feszült csend követte, kisvártat-
va – eleinte félénkebben, azután egyre maga-
biztosabban – felröppent ablakpárkányunkra 
egy sóhajszárnyú dallam: „Elmegyek, elme-
gyek…”, ezt követôen a „Gaudeamus igitur”, 
végül Édesapám (titokzatos diákfortélyokkal 
kinyomozott) kedvenc nótája: a „Deres már a 
határ…”.

Istenem, vajon hány dal röppent magasba a 
sok-sok év alatt, illanó esztendôkkel kézen fog-

va, a szófukar Farkas utcai falak alól; hány nó-
tánál szekundáztak a ballagáskor virágözönnel 
parádézó terebélyes öregfák? Tán olyankor, pi-
anóban, maguk is együtt fújták már a kis voká-
lisokkal az évrôl évre visszatérô, kedvelt meló-
diákat. És ugyan hány alkalommal nyíltak meg 
hársillatba-szendergô nyárestéken a pislákoló 
gyertyafénnyel fi gyelmesen visszajelzô tanári 
otthonok ablakai? /…/ S így vándorolt a nóta 
ablaktól ablakig, késô estétôl – évek múlásáig. 
Mintha kedves utcám valamikor már réges-rég 
dalban fogant volna, mintha a dédelgetve 
ôrzött-ápolt évszázados hagyomány mítosza 
nyújtotta volna számára a meg-megújuló erôt 
elkövetkezendô viszontagságos esztendôihez. 
/…/ Annál szomorúbb hallani, és fájdalmas tu-
domásul venni (ezt már magam is megtapasz-
taltam), hogy a Carmina Burana évszázados ha-
gyományainak nyurga dalosai évrôl évre, mint-
ha egyre ritkábban tûnnének fel ma már.

Talán mégis csak kihal egyszer a muzsika a 
hársfák és az iskola ablakai alól?

Talán mégis vége az ifjúkorból annyi színnel 
utánam integetô, igézetes álomvilágnak, amely 
– nekem bizonyosan – valóság volt egykoron?

Tudom, ez nem így van!
Mert egy langyos ôszi estén (csak erôsen 

odafi gyelve, szívet-agyat ráhangolva!) a hosszú 
esztendôk alatt falakba, kapukba, kapukilin-
csekbe, virágszirmokba és lelkekbe unos-unta-
lan beivódott dallamok, egyszer zokszó nélkül 
elôjönnek majd önmaguktól is! És attól a pilla-
nattól fogva, már nem kell félteni ôket soha 
semmitôl! Utóvégre: ezek a házak, ezek a kö-
vek, ezek a dallamok és szerelmek, egyetlen 
közös életet élnek – mibennünk.

A zokni

Ballagó virágszálak
Árkossy István – Bágyoni Szabó István:

Világ árnya, világ fénye címû beszélgetôkönyvébôl.
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Ismerjük fel és óvjuk természeti 

kincseinket!
Gyermekkorunk nem 

igen kedvelt fôzelék-
növényérôl olvashatunk 
ebben a hónapban. A 
felnôttek ismerik már érté-
keit, ezért ültetik, veszik 
friss leveleit és télen a 
fagyasztott formáját is szí-
vesen teszik a konyhaasz-
talra.

Ez a növény a paraj vagy 
spenót (Spinacia oleracea 
L.) A libatopfélékhez tarto-
zik, keletrôl származó 
fôzeléknövény. Rövid te-
nyészideje miatt többször is 
vethetô. Általában egyéves, 
kétlaki, szélbeporzású nö-
vény. Termése 
keménytövisû virágtakaróval borított makk. 
Erre utal nevében a „spinacia”. Levelei magas 
klorofi l tartalmuk miatt haragos zöldek. 
Értékei is részben ettôl vannak. Zsenge állapo-
tában levelét, szárát, gyökerét szedhetjük 
kertünkbôl. Vérszegénység, gyengeség ellen 
régen használja a népi gyógyászat. Alacsony 
kalória tartalma miatt fontos diétás fôzelék. 
Vitaminjai közül ki kell emelni a karotin, 
lutein, zeaxantin (látás!) E, C, B1, B2, folsav 
tartalmát. Ásványi anyagai is értékesek: 
Kálium, kalcium, magnézium, vas, foszfor, réz, 
cink. A sóskához hasonlóan magas az oxálsav 
tartalma, ezért akinek oxalát veseköve van, az 
óvatosan fogyassza.

Parajfôzelék (szénhid-
rátszegény). A jól megmo-
sott spenótot gyengén sós 
vízben fôzzük, majd 
szûrôkanállal kiemeljük 
és igen apróra vágjuk. 
Kevés olajat gyenge tûzön 
melegítjük a parajjal, fok-
hagymával. Tejbôl és tojás 
sárgából habarékot készí-
tünk, amit a spenóttal ösz-
szekeverünk. Melegen tá-
laljuk. Adható cukorbete-
geknek, fogyókúrázók-
nak, gyomorbetegeknek, 
székrekedésben, érelme-
szesedésben, infarktus 
után, leromlott betegek-
nek.

Vasi, zalai paraj (spenót) fôzelék. 
Hozzávalók: 3 marék paraj, kevés zsír, kevés 
liszt, 2 áztatott zsemle, 1 liter tej, só, fokhagy-
ma. A megfôzött parajt leszûrjük és ledaráljuk. 
Zsírból, lisztbôl világos rántást készítünk, hoz-
zátesszük a zúzott fokhagymát és a parajt. 
Kevergetés után tejjel felengedjük és a szét-
morzsolt áztatott zsemlét hozzákeverjük, meg-
sózzuk. Tálalhatjuk tükörtojással, fôtt tojással, 
darált fôtt sonkával. Kora tavasszal a parajt he-
lyettesíthetjük alig kibújt csalán levéllel. 
Ugyanúgy készítjük, mint a spenótot, csak 
több fokhagymával ízesítjük.

Jó étvágyat és egészséget kívánok:
Stollmayer Ákosné

Kerti dolgaink

Több hónapos kutatómunka eredményeképpen, 
2011. december 11-én sikerült megtalálni az össze-
köttetést a Pál-völgyi-Mátyás-hegyi és a Harcsaszájú-
Hideg-lyuk barlang-rendszerek között. Az így létre-
jött, - még nem hivatalosan elnevezett – a Szép-
völgyi-barlang-rendszer hossza 28,6 km. Ezzel jelen-
leg Magyarország leghosszabb barlangja lett, amely-
nél az Aggtelek-Jósvafôi Baradla-barlang a hozzátar-
tozó, szlovákiai Domica-barlanggal együtt is 2,5 
km-rel rövidebb!

A rendszer részei: Mátyás-hegyi-barlang, Pál-
völgyi-barlang, Meta-barlang, Kis-hideg-lyuk, 
Bagyura-barlang, Harcsaszájú-barlang, Hideg-lyuk, 
Gábor Áron-barlang.

A most elért siker annak a 31 éves kutatómunká-
nak az eredménye, amiben eddig több, mint 200 em-
ber vett részt! Külön szeretnénk kiemelni az idén 
ôsszel megrendezett Szép-völgyi kutató-táborban 
dolgozó emberek munkáját. Az akkor elvégzett bon-
tómunka nagyban hozzájárult a ma elért eredmény-
hez.

Természetesen a feltáró munka Szép-völgyi-
barlang-rendszerben tovább folytatódik...!!!

Szép-völgyi Explo Team
(Kiss Attila, Nagy Gergely Domonkos, 

Nagy András). forrás: www.barlang.hu

Az a néhány, rövid kis esô, ami eddig ápri-
lisban esett /21-e van/ nem pótolta a sok hóna-
pos csapadékhiányt. Megoldás is gond, mert a 
takarékosságot a kert, az önzözést pedi a víz-
órán keresztül a zsebünk bánja.

Remélem a múlt heti fagyokkal az „elôrejött” 
fagyosszentek kiadták mérgüket. Igaz, az eddig 
látottak szerint, a hegyen nem sok kárt tettek.

- Gyümölcsfáinknál a védelem az elsôdleges 
ebben az idôszakban. A monília, a poloskasza-
gú darázs, - alma, körte sziromhullása után a 
cseresznyelégy rajzása ellen kell védekeznünk. 
Megjelennek a hernyófészkek-amerikai 
szövôlepke- és a hajtáshevasztó darázs ,,mun-
kái” is.  

- Most kell eltávolítani a megjelenô vízhajtá-
sokat is, és igazítani a sövény, és orsófák koro-
náját. Ezeket a munkákat az aktuális permete-
zés elôtt végezzük.

- A hónap legfontosabb szôlômunkája a haj-
tásválogatás. Ez fajtájától függôen a hónap 
elejétôl már jelentkezhet. A peronoszpóra és a 
lisztharmat már állandó veszélyforrás május-
ban.

- A gyep munkája a nyírás, és tápanyagpót-
lás. Bízzunk benne, hogy az öntözést a május 
megoldja.

- Ültetés elôtt nézzük át gumós növényein-
ket, mint dália, kánna, gladiolusz. Csak ép, 
egészséges anyagot ültessünk el. Kirakhatók az 
egynyári virágpalánták. Kiderül, ha az 
évelôkben kár keletkezett. Most pótolhatjuk.

- Énekes barátaink elsô költése megjelenik. 
Örüljünk, ha többen vannak!

Remélem a május szép idôvel, sok virággal 
köszönti az Édesanyákat.

Ort János kertész

A Parkerdô Természetesen 2010-2012 
természetvédelmi program részét képezô 
erdôszerkezet átalakítások (védett terüle-
tek rehabilitációja) sikerének egyik kulcsa 
az idegenhonos faállomány helyére újon-
nan ültetett ôshonos csemeték védelmé-
nek biztosítása. Az ilyen esetekben alkal-
mazott csemeteültetés, vagy makkvetés so-
rán kevesebb számú egyedet ültetünk el, 
mint ami az erdô természetes felújulásakor 
keletkezik, így fontos a védelmükrôl gon-
doskodni, még az erdô vadeltartó képessé-
gének megfelelô vadlétszám esetén is. E 
csemeték az idôjárás viszontagságait vi-
szonylag jól viselik, azonban a vad egy 
ilyen megújított erdôrészletben 
nagymértékû és visszafordíthatatlan kárt 
tud okozni. A villanypásztorok kihelyezé-
sét a Parkerdô saját költségén fedezi, majd 
a fi atalos erdô növekedésével ezek mindig 
elbontásra kerülnek.

Fontos tehát, hogy a friss, a vad számá-
ra könnyen megszerezhetô táplálékot 
jelentô erdôsítésektôl az állatokat vissza-
tartsuk, biztosítva ezzel a csemeték zavar-
talan növekedését.

Sajnos, az utóbbi idôben több villany-

pásztor áramellátását, biztosító berende-
zést megrongáltak, így azok hasznavehe-
tetlenné váltak. Az ilyen esetekben a vad-
rágás az erdôsítés sikerét, az új erdô felnö-
vését veszélyezteti.

A Pilisi Parkerdô saját költségén sokat 
tesz a vad távoltartásáért a lakott 
területektôl a vadlétszám tervszerû szabá-
lyozásával, valamint etetôk, itatók kialakí-
tásával az erdô mélyebb pontjain. Ennek 
ellenére az erdô közelében lévô lakóöve-
zetekben megjelenhet az erdei vad, ha 
megtalálja életfeltételeit: táplálékot, vizet 
és búvóhelyet. A vaddisznó számára csábí-
tó kerteket a kert tulajdonosának tanácsos 
megfelelô kerítéssel védeni. A vaddisznó 
távoltartása céljából elég a kerítés alsó, kb. 
1-1, 5 méteres részének megerôsítése. 
Ajánlott a kereskedelmi forgalomban is 
kapható, kifejezetten a vad távoltartására 
gyártott erôs drótháló, melyet biztos oszlo-
pokhoz rögzítünk, félméterenként lecöve-
kelünk, esetleg a földbe süllyesztünk.

További tájékoztatás:
Víg Andrea

Pilisi Parkerdô Zrt.
T: 20-984 6166

Az ország leghosszabb 

barlangja a szomszédban
Fiatal erdôsítések védelme
Lakókertek védelme
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Pest-Buda kivilágítása a XVIII. 
század végéig megoldatlan volt. 
Akkoriban legfeljebb a 
tehetôsebbeknél pislákolt egy gyer-
tya vagy egy mécses, de általános-
ságba véve az utcák sötétségbe bur-
kolóztak. 1722-ben Mária Terézia 
rendelte el a város kivilágítását. 
Innentôl kezdve az éj leszálltávál 
olajlámpák sokasága lobbant lángra, 
hogy a tisztes budai, illetve pesti pol-
gár lássa hova lép, anélkül, hogy 
lámpahordót fogadna maga mellé. 
Ez eredményezte - Antoine de Saint-
Exupéry A kis hercegébôl jól ismert 
– lámpagyújtogatók megjelenését. 
Nem telt bele azonban 150 év és le 
is áldozott e becses szakma 
mûvelôinek. Ezúttal nem a bolygó 
forgásának felgyorsulása okozta el-
lehetetlenülésüket - mint ahogyan 
az történt a francia kisregényben - 
hanem a gázlámpa feltalálása. Az új 
találmány rohamos terjedését nem 
csak azok nézték rossz szemmel, 
akiknek a megélhetést az olajlámpa 
biztosította, de megkérdôjelezték a 
közvilágítás fejlesztésének szüksé-
gességét azok is, akik azt vallották, 
hogy rendes embernek este 9 után 
otthon van a helye. Hiába minden 
tiltakozás, 1956-ban megkezdte 
mûködését a Budapesti gázgyár, ak-
kori nevén Légszeszgyár. A század-
fordulóig több kisebb gyár is léte-
sült, ezek azonban idôvel elavultak, 
ezért a fôváros közgyûlése 1910-ben 
új központi gyár építésének prog-
ramját fogadta el. Ez nem más volt, 
mint jelen látogatásunk tárgya: az 
óbudai gázgyár.

A látogatás

Mikor fontolgattuk a gázgyári tú-
ránk lehetséges idôpontját, úgy kép-
zeltük, az elsô kora tavaszi pulóve-
res napok egyike lesz az. Pár 
meggyôzô napsütéses délután elég 
is volt hogy másnap nekivágjunk – a 
már kevésbé napos és még kevésbé 
pulóveres idôben – hogy lencsevég-
re kapjuk az óbudai nevezetességet. 
A kedvezôtlen idôjárás nem vette el 
a kedvünket, csak ideiglenes vissza-
vonulásra késztetett a Római parti 
Montechristo étterembe, hogy egy 
forró kávé mellett dolgozzuk ki a 
gázgyár bevételének stratégiáját. 
Behatolási tervre azért volt szükség, 
mert ugyan az épületegyüttes 
mûemlékvédelem alatt áll, néhány 
elemét fel is újították, – korábbi kül-
lemüket megôrizve most irodaként 
üzemelnek – de sajnos a tornyok, 
melyek látványossá teszik az ipari 
komplexumot, romos állapotuk mi-
att, nem látogathatóak. Mi viszont 
ebbe nem szívesen törôdtünk bele. 

Épphogy a kávét elkortyoltuk, a ci-
garettát elnyomtuk, megszületett a 
terv: „odamegyünk, azt beme-
gyünk!”

Elhatározásunk jegyében ólál-
kodtunk és gyanúskodtunk az új-
pesti vasúti hídtól délre elhelyezkedô 
közel 21 hektáros terület körül, 
amely a gázgyár építésekor még a 
város peremét alkotta, minden szük-
séges infrastruktúrával: a 
nagytömegû nyersanyag szállítását 
biztosító vasúttal, illetve a jelentôs 
teherforgalmat bonyolító Dunával.

Amennyire csak lehetôség nyílt 
rá, az irodaépületek felôl megköze-
lítettük a kerítést, amelyrôl a 
„Belépni tilos!”, „Bontási terület”, il-
letve „Omlásveszély” üzenetû táblák 
csüngtek. Rövid, de annál alaposabb 
mérlegelés után - két kordonelem 
hanyag illesztése mentén tátongó ré-
sen – besurrantunk a tiltott zónába. 
Elsôként a legmagasabb épület be-
vételére áhítoztunk, annál is inkább, 
mert az orrunk elôtt tornyosodott. 
Hatalmas lánccal lelakatolt ajtaja 
nem sok reménnyel kecsegtetett, de 
az alaposabb vizsgálat során kide-
rült, hogy a lazán rátekert elrettentô 

lánc elég mozgást enged az ajtónak, 
hogy résnyire kinyitva, bepasszíroz-
zuk magunkat rajta. Ugyanez a mu-
tatvány nem sikerülhetett szegény 
rókának, kinek teteme az ajtón be-
lül várt minket, bár ô kétségtelenül 
inkább kijutni próbálhatott a torony 
fogságából. Annál érdekesebb, hogy 
vajon hogy jutott be oda. A pórul járt 
rókán túljutva beljebb léptünk, itt kí-
sérteties csigalépcsô tekeredett a 
magasba. A könnyûszerkezetû, 
rozsda és galambürülék marta 
lépcsô a félhomályban egy Tim 
Burton horror mese hangulatát idéz-
te, nem beszélve az állattetemrôl. A 
kerítésen olvasott fi gyelmeztetések-
re gondolva bölcsebbnek véltük, ha 
nem másszuk meg az egyébként 
sem hívogató feljárót. Pár kattintás 
után távoztunk a korábban víztar-
tályként szolgáló építménybôl, és 
nem háborgattuk tovább „Vuk” szel-
lemét. Három alacsonyabb, zömök 
épület sorakozik az óramûvel díszí-
tett víztorony tövében. Ezek – funk-
ciójukat tekintve – kátrány- és am-
mónia-tartályok voltak, amelyek a 
„gázgyártás” melléktermékei. 
Kíváncsibbak kedvéért: a gázt 

szénbôl állították elô, annak nagy 
hôfokra való hevítésekor a lepárlás 
következtében a szerves anyagból 
illó termékek váltak ki. Ezek egy ré-
sze lehûlés után cseppfolyósodott 
(kátrány), egy része pedig a gázgyár 
végtermékét adta: a világító gázt. 
Ezek az épületek kevésbé félelmete-
sek, de annál rosszabb állapotúak. 
Itt nem volt leláncolva a kapu, a be-
omlott falon keresztül lehet bejutni, 
téglahalmokat kerülgetve. Belépés 
elôtt érdemes felpillantani, egy-egy 
hulló tégla mindennapos, okkal he-
lyezték el a kerítésen olvasható fel-
hívásokat. Belül mindhárom tartály-
ban tátongó ûr, kátrányfoltos fal. A 
három köpcös torony között szintén 
spirálisan emelkedô vaslépcsô vezet 
a felsô szintre, de következetesen 
ennek sem próbáltuk ki a teherbírá-
sát. A falon hatalmas kör alakú lyuk 
tátong, szétmállott vöröslô téglada-
rabok roncsaival szegélyezve, mint-
ha az élô szövetet szakította volna át 
egy hatalmas ágyúgolyó. Körbejártuk 
a roskadozó tornyokat, majd jobb-
nak láttuk távozni, mielôtt ránk om-
lik az egész „gyár”. Kisurranni 
egyszerûbbnek bizonyult, mint be-
lopózkodni, leszámítva, hogy egy 
gyámoltalan biztonsági ôrbe futot-
tunk. Elôször elsétált mellettünk, 
majd minden bátorságát összeszed-
ve érdeklôdött hogy vajon mit kere-
sünk itt, ahol semmi keresnivalónk. 
Nem kerteltünk, mondtuk, hogy mi 
behatolók vagyunk, pár képet készí-
tettünk csak a tornyokról mielôtt 
végleg összeomlanak, de ne izgassa 
föl magát, már végeztünk is. Ebben 
maradtunk.

Távolról még egy-két képet azért 
megengedtünk magunknak, és köz-
ben azon morfondíroztunk, vajon 
miért hagyják elpusztulni ezt a jobb 
sorsra érdemes épületegyüttest, 
amely ráadásul jövôre tölti be 100. 
évét. Költôinek hangozhat a kérdés, 
és csípôbôl jön a válasz: nincs pénz. 
De nem ez a helyzet. Ahogy koráb-
ban említettem a rekonstrukció már 
megkezdôdött, ezt jó pár épület bi-
zonyíthatja is, a tervek szerint 2010-
re a tornyok rekonstrukciója is 
befejezôdött volna, de a fejlesztést el-
lehetetlenítette a fôváros és a III. ke-
rület akkori vezetése közötti ellentét, 
miszerint a kerület csak akkor járul 
hozzá a projekthez, ha az közleke-
désfejlesztéssel párosul, és ennek ki-
kényszerítése céljából 3 évre változ-
tatási tilalmat rendelt el a területre. 
Azonban ez már 2010-ben lejárt. A 
fôvárosi közgyûlés által tavaly elfo-
gadott elôterjesztés szerint 950 millió 
forintot elkülönítettek a rekonstruk-
cióra. Várjuk a fejleményeket.

Varga Szabolcs
Fotó: http://dapplephotographs.

blog.hu/

Vuk a légszeszgyárban
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A tavaszi szellôk itt-ott már be-
lekapnak az idei utazási magazi-
nokba is, kezdôdik a tervezés, ho-
vá is utazzunk a nyáron. A sok 
kérdôjel mellett a kutyások legna-
gyobb gondja, hogy mi legyen a 
négylábú kedvenccel? Vigyük vagy 
ne vigyük magunkkal – ez bizony 
fogós kérdés. Most szóljunk azok-
hoz, akik – nagyon helyesen – a 
nyaralás idejére sem akarnak meg-
válni barátjuktól, és magukkal vi-
szik a kisebb-nagyobb kalandozá-
sokra. Hogy a közös utazás ne vál-
jon kellemetlen emlékké, esetleg 
rémálommá, hanem a kutya és a 
gazda közös örömévé, érdemes 
néhány jó tanácsot megismerni, és 
ajánlatos jó elôre felkészülni a vár-
ható gondokra is.

Nem bonyolítva az ügyeket, in-
duljunk ki abból, hogy a kutyánk 
szeret utazni, nem fûzi az autóhoz 
semmilyen kellemetlen emlék – 
például, hogy az autóval csak és 
kizárólag az állatorvoshoz szokták 
vinni –, nem lesz rosszul az utazás 
során, nyugodtan fekszik, s nem 
zavarja a vezetôt: a mi kutyánk 
imád utazni, boldogan ugrik a ko-
csiba, s örömmel indul neki a túrá-
nak. (Ellenkezô esetben az elôbbi 
gondokon kell elôször úrrá len-
nünk…)

Az indulás elôtt egy sor tenniva-
lónk akad: a kutya aktuális egész-
ségi állapotának ellenôrzésétôl 
egészen a célország, város vagy 
szálloda kutyás viszonyainak a 
megismeréséig. Olyasmikre gon-
doljunk például, mint hogy milyen 
egészségügyi papírok szükségesek 
a kutya „útleveléhez”, hogy ma 
már természetes kellék a beültetett 
mikrocsip, hogy nem tanácsos 
tüzelô kutyalánnyal idegen orszá-
gokba indulni, hogy az EU-
tagállamok között még háromban: 
Szlovéniában, Csehországban és 

Magyarországon (naná, majd ná-
lunk nem…) ragaszkodnak vala-
milyen területi meghatározottság-
ban a pórázhoz, jármûveken a 
szájkosárhoz. (Itt említjük meg a 
„kutyátlan” Portugálokat, ott a ku-
tyát csak pórázon szabad vinni, te-
hát kutyabarát ember nem megy 
abba az országba…)

Vannak államok, ahol a kutyánk 
mindenki számára „gyönyörû” 
lesz, de vannak, ahol csakis „bü-
dös dög” – azt hiszem, e szerint is 
érdemes megválasztani az út-
irányt… És akkor még a klimatikus 
viszonyokról nem is beszéltünk: 
mit „szól” a kutyánk szôrzete a ten-
gervízhez (nem szereti), hogyan 
bírja a várható kánikulát (nehe-
zen).

Alapszabály: soha ne hagyjuk a 
kocsiban és fôleg napon álló ko-
csiban a kutyát! Megdöbbentô 
adat: nyaranként több ezer kutya 
hal meg napszúrás következtében 
emiatt. Egyes nagyvárosok 
rendôrei vagy a parkolókat, parko-
lóházakat felügyelôk azonnal föl-
törik a parkoló autót, ha észreve-
szik, hogy abban egy magára ha-
gyott kutya tartózkodik, s a visel-
kedése szemlátomást zavart. 
Mondjuk Amerikába nem túl gyak-
ran autózunk át, de jó tudni: 
Kalifornia és Las Vegas parkolói-
ban egyszerûen tilos az autóban 
hagyni a kutyát. Az új kaliforniai 
törvény az autóban hagyást akár 
20 ezer dollár (négymillió forint) 
pénzbüntetéssel és elzárással 
szankcionálja.

Hogy hol is utazzon a kutya – 
nos, ahány ház, annyi szokás. 
Leggyakrabban a hátsó ülések, egy 
leterített takaró szolgálja a kutyu-
sok kényelmét, a nagyobb 
testûeket a kombik hátsó terében 
lehet problémamentesen elhelyez-
ni. Szinte minden autógyár forgal-

maz elválasztó rácsot, hálót vagy a 
hátsó ülésre helyezhetô, s különfé-
le módon rögzíthetô „kutyatároló-
kat”; ezek elegendô biztonságot 
nyújtanak ahhoz, hogy a két tér 
egymástól elválasztva maradjon. 
Szállítanak kutyát szállítódobozok-
ban is. A lényeg: lehetôleg meg-
akadályozni, hogy egy váratlan fé-
kezéskor, kanyarodáskor a kutya 
„elrepüljön” a kocsi belsejében. 
Kiszámolták, az 50-60 km/órás se-
bességnél történô vészfékezéskor 
már egy tizenöt kilós kiskutya is 
700-800 kilónyi tömegként repül 
elôre; gondoljuk el, micsoda tragé-
diát okozhat, ha a vezetônek, vagy 
a szélvédônek csapódik. Arról 
nem is beszélve, hogy például 
Olaszországban és 
Spanyolországban a három 
lehetôség valamelyikével: elvá-
lasztó rács, elválasztó háló vagy 
szállító doboz rendelkeznünk kell, 
ellenkezô esetben nemcsak pénz-
bírságra számíthatunk, hanem 
egy-egy idegesebb rendôr akár el 
is szállíttathatja kutyánkat.

Ma már szerencsére egyre több 
kocsi klimatizált, így megóvhatjuk 
barátunkat a leengedett ablakon 
beáramló szél miatt kapott szem-
gyulladástól. A hosszabb útra in-

dulók idôrôl idôre álljanak meg 
egy-egy parkolóban, itassák, és sé-
táltassák kedvencüket, de csakis 
pórázon, hiszen egy autópályán 
megszökô kutya egészen biztos 
halálos baleset okozója lesz!

Néhány éve dobta piacra a japán 
Honda az elsô kutyabarát autót, 
amelyet Honda WOW-nak nevez-
tek el. A kutyatartók régi álma vált 
ezzel valóra; ez az autó ugyanis 
nem attól lett kutyaautó, hogy be-
leteszik a kutyát, hanem ezt a 
négykerekût kifejezetten a négylá-
búak kedvére fejlesztették ki. A 
kistermetû kutyusok az elsô „ku-
tyatartóban” utazhatnak, ami prak-
tikusan az egykori kesztyûtartó ku-
tyásított változata, a levegôzésrôl 
egy külön gégecsô gondoskodik. 
A nagyobbak a hátsó ülés elôtt ki-
hajtható tartóban üldögélhetnek, 
amit egyszerûen visszacsukha-
tunk, ha a kutyusunk nincs velünk. 
Az extra méretû kutyák (például a 
dogok) pedig a hátsó ülésen, a szá-
mukra kifejlesztett speciális biz-
tonsági öv védelmében autóznak. 
Természetesen a kutyatartó min-
den alkotóeleme mosható, tisztít-
ható és könnyen kivehetô.

Wow! Vagyis: vau…
Szücs Gábor

Heves - és Zemplén megye hatá-
rán, de még éppen hajszálnyira a 
Zemplénben, fekszik Bogács köz-
ség. Határában, hajdan, olajat ke-
resve, mélyfúrású kutakkal szurkál-
ták meg a föld mélyét. Olaj nem, el-
lenben ásványokban gazdag, 
bôvizû, 72 Cº-os hôforrás tört föl a 
furatokból akkortájt. Ettôl híresült el 
azután Bogács, mint észak-Magyar-
ország egyik legkedveltebb 
melegvízû fürdôhelye. Ma is sokan, 
egyre többen, látogatják gyógyító 
medencéit a gyógyulni vágyó hazai 
és külhoni turisták. Mi, most, 

Bogácsnak nem errôl 
a nevezetességérôl 
akarunk hírt adni, ha-
nem egy másik, és 
számunkra, „hegyla-
kók” számára különö-
sen fontos 
hírességérôl, „ A 
Nemzet Színészeinek 
Ligetérôl”.

Hanák Zsoltnak, 
hajdani „hegylakó-
nak” - Hanák Maya, testvérbátyjá-
nak – a kezdeményezésére, a helyi 
önkormányzat támogatásával, meg-
nyitották a „A Nemzet Színészeinek 
Ligete” nevet viselô parkot. Hanák 
Zsolt 2010-ben, a liget megalapítá-

sáért, „Alkotói 
Díjat” kapott. (A 
díj átadására, dr. 
Pázmándy László 
m e z ô k ö v e s d i 
költô - Pázmády 
Antal szobrász-
mûvész, „hegyla-
kó”, barátunk 
testvéröccse -, 
tisztelgô verset írt 
Hanák Zsolthoz).

A Cserép úti pincesor mellett 
fekvô kedves kis parkban, 2009. áp-
rilis 18-án ültették el az elsô emlék-
fát, egy piramistölgy facsemetét. A 
Bükk lábánál egykor nagy 
erdôségekben élô piramistölgy cse-

metéit maguk a mûvészek ültetik el 
saját maguk, és élô vagy eltávozott 
színésztársaik nevében.

Az alapítás óta egyre több cseme-
te tanúsítja nemzeti színjátszásunk 
nagyjainak megbecsülését, a rájuk 
emlékezés megható gesztusát.

Legutóbb, 2012. május 14-én, 
harmadik alkalommal, a nemzet 
színészei, Haumann Péter, 
Sztankay István, Tordy Géza és az 
idôközben elhunyt ötletgazda, 
Hanák Zsolt tiszteletére állítottak 
emlékfát Császár Angéla 
színmûvésznônek, a megemléke-
zések házigazdájának szeretô gon-
doskodása mellett.

Szász Kálmán

Utazások a négylábúval

Bogács
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Nagy örömünkre iskolánkat idén is sok szülô választotta gyermeke 
második otthonának. Nagy felelôsség gyermekeket tanítani, nevelni. 
Megtiszteltetés, hogy szeptembertôl 52 kiselsôst üdvözölhetünk az 
Erdôaljában!

Az elsô szülôi értekezlet idôpontja:

május 31. csütörtök, 17.00 óra.
Az elsôsök szüleit szeretettel várják a tanító nénik:

Némedi Varga Andrea – Paitz Rita 
és Mikes Kriszta – Szabó Jánosné

Iskolánkban hagyomány, hogy 
március 27-én tartjuk a Rákóczi-
napot. 336 éve ezen a napon szü-
letett névadónk, II. Rákóczi Ferenc. 
A nagyságos fejedelemre versek-
kel, dalokkal, tánccal emlékez-
tünk. Az ünnepi mûsorban ebben 
a tanévben a 7. osztály szerepelt . 
A megemlékezés elsô részében fel-
elevenítették a korabeli történelmi 
eseményeket. A hetedikes fi úk ku-
ruc katonákat alakítottak, és ter-
mészetesen nem maradhatott el II. 
Rákóczi Ferenc beszéde sem.

Az ünnepség fénypontja a 
Rákóczi-jelvények átadása volt. 
Igazgató úr rövid beszéd után ki-
lenc tanulónak adta át iskolánk 
legmagasabb kitüntetését. 
Megérdemlik, hogy név szerint is 

megemlítsük ôket. Csernik-Tihn 
Szebasztián, Temesy Léna, Zabó 
Enikô, Nagy Viktor Zsombor, 
Szabadhegyi Csenge, Haás Anna, 
Vajna Barbara, Tóth Péter, Tóth 
Kálmán.

Az ötödik osztályos fi úk és lá-
nyok kuruc tánccal köszöntötték a 
kitüntetetteket. Nagyon hangula-
tos, látványos produkció volt. A 
táncoló fi úk Csilla néni jóvoltából 
kuruc ruhát viseltek.

Ezután folytatódott az ünnepély. 
A megemlékezés hagyományos ré-
sze a koszorúzás. Ebben a tanév-
ben három 8. osztályos tanuló he-
lyezte el a koszorút az emlékfalon.

A mûsort közös éneklés zárta.
A megemlékezés nagyon jól si-

került. Köszönet érte a hetedik 

osztályosoknak, Beró bácsinak, az 
ötödikeseknek, Darabos Eszter né-
ninek, Sáringer Ági néninek, Csilla 

néninek, valamint az énekkarnak 
és Bea néninek.

Szánáné Misuth Zsuzsanna

Az Erdôalja Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik 

2011-ben személyi jövedelemadójuk 1 százalékával, 631 359 Ft-tal 

támogatták az alapítványt.

Az így kapott összegbôl felújítottuk az emeleti leánymosdót, 

jutalmaztuk a tanulókat, kulturális programokat fi nanszíroztunk.

Kérjük, az idei évben is segítse adója 1%-val alapítványunkat!

ERDÔALJA ALAPÍTVÁNY

Adószám: 19020305-1-41

Négy éve volt utoljára, azóta min-
den évben a gyerekek elsô és leg-
fontosabb kívánsága ez volt. Van 
valami különös varázsa, sajátos 
hangulata az éjszakának az iskolá-
ban. Az itt töltött nyolc év alatt min-
denki legalább egyszer átélheti ezt 
a felejthetetlen élményt. De persze 
a gyerekeknek ez kevés, ôk min-
den évben szeretnének ilyet. Idén 
végre igent mondtunk. Tudtuk, 

hogy fárasztó lesz, tudtuk, hogy szó 
sem lesz alvásról, de úgy éreztük, 
hogy idén ezt nem hagyhatjuk ki. 
És nem bántuk meg.  Az idei 
bentalvás szerintem különösen jól 
sikerült. Ezt bizonyítja, hogy még ki 
sem aludtuk magunkat, máris el-
hangzott a gyerekektôl a jól ismert 
kérdés: Jövôre lesz bentalvás? 

Nagyon izgalmas és hangulatos 
vetélkedôk voltak, és volt egy fer-

geteges hangulatú diszkó. De per-
sze nem az én véleményem a fon-
tos. Íme, két 8. osztályos tanuló él-
ménybeszámolója.

Szánáné Misuth Zsuzsanna

„A bentalvás egy olyan program, 
amit mi, diákok már évek óta sze-
rettünk volna megtartani. Többször 
szó esett róla a DÖK közgyûléseken 
is, és most teljesült ez a kívánsá-
gunk. A mi osztályunknak egyszer 
már része lehetett benne és már 
akkor is nagyon élveztük. Most 
azonban mindannyiunk számára 
még többet jelentett, tudván, hogy 
8.-osként már nem tölthetünk túl 
sok idôt együtt. 

 Jó érzés volt kikapcsolódni, 
szórakozni és együtt lenni egész 
este, éjszaka. A programok, mint a 
sportrendezvények és a vetélkedô, 
érdekesek és izgalmasak voltak 
mindannyiunk számára. Jó volt kö-
zösen dolgozni más osztályok tag-
jaival és a csapatmunka is remekül 
mûködött. Legnagyobb sikert talán 
mégis a suli-disco aratta, mind ön-
feledten táncoltunk és jó volt látni, 
hogy néhányan tanáraink közül is 
beálltak közénk, és ôk is legalább 
úgy élvezték, ahogyan mi is.

Ugyan túl sok alvásra nem került 
sor az éjszaka, de nem is hiányzott, 
remekül éreztük magunkat. Hálás 

vagyok, hogy részt vehettem rajta 
és szép emlékként marad meg, 
amelyre mindig emlékezni fogok.”

Tóvölgy Viktória

„Nagyon izgatottan vártuk a 
bentalvás napját, sokat készültünk 
rá: összeszedtük a hálózsákokat, 
pizsamákat és sütit sütöttünk. 
…..Sok mókás feladaton vettünk 
részt, de nem csak az agyunkat 
mozgattuk meg, röplabdázni, fo-
cizni, kosarazni lehetett a tornate-
remben és az udvaron is. Sôt, a tán-
cos lábúak késô estig bulizhattak 
az aulában megrendezett suli-disz-
kóban. Az éhes csapat kitörô 
örömmel fogadta a pizzákat, ame-
lyeket gyorsan eltüntettünk, mint-
ha nem is léteztek volna. Sokat ne-
vettünk, egész este az iskola gye-
rekzsivajtól volt hangos. Az osztá-
lyok saját programjaik után meg-
próbáltak aludni is egy kicsit, ami 
több-kevesebb sikerrel meg is va-
lósult, bár volt olyan is, akire egész 
este nem jött álom. Reggel kakaó 
és kalács várta a résztvevôket a 
konyhában. Ezután hazamentünk 
és aznap este szerintem nem kel-
lett altatni senkit. Nagyon jó volt, 
mindenki jól szórakozott! 
Szerintem ez egy jó ötlet, örülök, 
hogy részt vehettem rajta.” 

Kutvölgyi Réka

Rákóczi-nap

Bentalvás
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AZ EGYESÜLET

HÍREI

,,Egynek minden nehéz, 

sokaknak

semmi sem lehetetlen”

HAVILAP (MKM 226.674/1998)

Kiadja: Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete,

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

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

Felelôs kiadó: Felcsuti László elnök.

Szerkesztô: Mikes Kriszta, Varga Szabolcs.

Hirdetésfelvétel: Óhegy Egyesület. Telefon: 430-1326

Elôkészítés: Petit Typo Bt. 

Nyomás: MédiaPress 1990 Kft.

Megjelenik: 3000 példányban

APRÓHIRDETÉSEK
•  Kézi és gépi pedikûr a Hegyen! Kérésre házhoz 

is megyek! Tel.:+36-20-243 3154

•  Takarítást vállalok az Óhegy-hírek terjesztési te-

rületén. A hegyen referenciákkal rendelkezem, a 

Táborhegyi Népház gondnoka is voltam. Tel: 20-

338 2040

•  Vasalást szívesen vállalok. Tel: 20-482 4807

•  Bútorklinika a hegyen! Mindenféle bútor javítá-

sa, felújítása, antik és stílbútorok szakszerû resta-

urálása! Tel: 388 2464 vagy 20-378 8017

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 udvará-

ról.

Képviselôink fogadóórái: Menczer Erzsébet a hó-

nap 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.

Vízi Tihamér

Várkonyi nem jött haza
Várkonyi László hegymászó emlékére

Az Everest fagykristálytûk
Körmös örvényébe csavart,
Hogy eljöhessen érted.

Tömböket a jégbôl
Rázott rád Hegynagyasszony
Koporsót, a testérôl adott.

Vörös tüdôd fehér izzású
Zsákjában, hörgôk foglya a szél,
Erek kosarában vacog.

Szemed üvegén a halál lehelettgyöngye
Imazászlóra ragyog, cseppek
Fókuszában , fohászt mantráz.

A jégküllôs Hillary lépcsôn
Kerubszárnyra földi súlynak
Fagykorbács husodból már nem szakaszt.

Jégcsákányod felhôt szigonyoz: megérkeztél
A fényhez, a kiküzdött fenséges
Égi gerinchez.

Az Óbuda Hegyvidékiek Egyesület Elnöksége meghív minden egyesületi tagot a
2010. május 15-én, kedden 17.30 órakor, a Táborhegyi Népházban tartandó

KÖZGYÛLÉSRE
Napirendi pontok:

1. Beszámoló az elmúlt év eseményeirôl.
2. A 2011. évi gazdálkodás ismertetése és jóváhagyása. 

3. A 2011. évi közhasznúsági jelentés jóváhagyása. 4. A 2012. év költségvetése.
5. A Felügyelô Bizottság jelentése. 6. Elnökségi tag választása.

7. Alapszabály módosítása a 2011. évi CLXXV. Törvénynek megfelelôen.

Amennyiben a tagok 50%-a +1 fô mégsincs jelen, úgy ugyanazon a napon 18.00-kor, azonos napirend 

megtartásával, megismételt közgyûlésre kerül sor, amikoris a közgyûlés a megjelentek számától függetlenül 

határozatképes, és dönt az egyesület sorsát érintô, fontos kérdésekben.

Tisztelt Olvasónk!

Örömmel tájékoztatjuk, 

hogy az Óhegy-hírek folyóiratunk 

2011. júliusi száma a Nemzeti Civil 

Alapprogram támogatásából jött létre.

Április 19-én a 3. osztályosok a Mezôgazdasági Múzeumba látogattak Wölfné Gyurasics Mónika 
nénivel és Lukácsné Farkas Gabi nénivel. Megismerkedtek honfoglaló ôseink életével, valamint a 
nemez készítéssel. Ez alkalomból viselték elôször az Önkormányzat által biztosított láthatósági 
mellényeket. (F.G.)

Kattintson 

a weblapunkra!
Itt olvashat Egyesületünkrôl, programjainkról, 

korábbi rendezvényeinkrôl,

és megtekintheti az Óhegy-Hírek korábbi

számait is, feliratkozhat hírlevelünkre.

www.ohegy.hu
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SÁGI MAGDI

INGATLANIRODÁJA

Remetehegyi úti ingatlanirodám

Óbuda - Hegyvidéki ingatlanok
értékesítésével, bérbeadásával foglalkozik.

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

állunk ügyfeleink rendelkezésére, mert
számunkra legfontosabb az elégedett ügyfél.

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

ELADÓ!
ÉDEN Villaparkban 
71 m2-es lakás
nappali+ 2 háló + garázs 
Irányár: 45M

KIADÓ!
Táborhegyen,
nappali + 3 hálószobás
luxuslakás. 
Bérleti díj: 380 eFt/hó+rezsi

Kínálatunkból

•  Jablonka úton 1438 nm-es osztatlan telek Ár: 49,5 M Ft
•  Domoszló úton 770 nm-es osztatlan telek Ár: 30,9 M Ft
•  Testvérhegyen bővíthető, 

60 nm-es újszerű családi ház, 859 nm-es telken Ár: 55 M Ft 
•  Remetehegyen 146 nm-es,

belső kétszintes tetőtéri lakás Ár: 49 M Ft
•  Táborhegyen most épülő, 3 lakásos társasházi, 

141 nm-es lakás, hatalmas terasszal Ár: 69,9 M Ft

Amit keresünk

• 1 nappali + 3 szobás lakásokat
• Bérelhető házakat és lakásokat
• Új vagy újszerű házakat
• Bontandó házakat telekáron
• Buszmegállóhoz közeli építési telkeket
•  Királylaki út környékén új 

vagy újszerű, 200 nm-es ikerházat

Óbudalux Ingatlaniroda
Testvérhegy, Táborhegy, Remetehegy, Mátyáshegy
Nettó jutalékunk: 2,5 % • Hívjon bizalommal: 30-696-696-9

www.obudalux.hu     wwww.remetehegyi.hu    www.taborhegyi.huForster Judit
irodavezető-építész

1037 Budapest,
Erdőalja út 46.

VÁSÁROLJON WEBÁRUHÁZUNKBAN !

AMITŐL A SZOMSZÉD KERTJE 
ZÖLDEBB

gyeptápok
www.v31.hu tel.: 20-934 2740

KÉRDEZZEN! RENDELJEN!

 INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS A HEGYEN!

AUTOMATA ÖNTÖZŐ RENDSZEREK, KERTÉPÍTÉS

Céges arculattervezés
Csomagolás tervezés
Kiadványszerkesztés

Papír reklámtasak tervezés,
 kivitelezés

06 20 886 3327
mikes@t-online.hu
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