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Képzett vaLÓság
címmel

Gedeon G. Péter
és Német Réka Viktória
kiállítása nyílik
szeptember 14-én, pénteken,
18.00 órakor
a Táborhegyi Népházban.

Az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesületének
hagyományôrzô, kulturális rendezvénye

TÁBORHEGYI SZÜRET
szeptember 29-én, szombaton.
(Találkozó 6,50 perckor.)

Megnyitja

Künstler Árpád
építész,
furulyán közremûködik:

Juhász Dénes

7.00 órakor
indulás a Népháztól autóbusszal,
Etyeken szüret, majd a borpince megtekintése.

12.00 órakor

(Részletek a 3. oldalon)

Szeretettel meghívunk minden volt
és jövendô útitársunkat az

visszaérkezés, sajtolás, mustkóstoló.
Munka közben tájékoztató a bor készítésérôl, mûveletek a musttól a borig.

13.00 órakor

Ôrvidéki
utazásunk
élménybeszámolójára

Szt. Donát kápolna megtekintése, Kádár József vezetésével.

Szeptember 27-én,
csütörtökön 18.00 órára,
a Táborhegyi Népházba.
Vetített képek mellett beszélgetés
a látott tájakról, városokról,
várakról, és más élményekrôl,
ﬁnomságok fogyasztása közben.

Autóbuszjegy 500 Ft (tagkártyával ingyenes),
az ebédjegyek a helyszínen válthatók 800 Ft-ért.

13.30 órakor
Ebéd: pincepörkölt

13.30 órakor
Dr Pázmándi Gyula elôadása:
Magyar borvidékek fehérborai, kóstolóval.

További információ kapható
Varga Bélától a 20-886 4045 vagy 430 1326 telefonokon.
Mindenkit szeretettel vár az ÓHEGY Egyesület Vezetôsége.

Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete

Vasárnapi mozi
a Táborhegyi Népházban
szeptember 23-án, 17.00 órakor
Keményffy Tamás: Mázli /2008/
Vendégünk:

Keményﬁ Tamás,
a ﬁlmrendezô
(Részletek a 3. oldalon)

Programok:
Képzelt vaLÓság kiállítás szept. 14. p. 18 h
Fáklyás köszöntô
szept. 15. szo. 20 h
Vasárnapi mozi
szept. 23. vas. 17 h
Ôrvidéki utibeszámoló szept. 27. csüt. 18 h
Játékklub indul
szept. 27. csüt. 15 h
Táborhegyi szüret
szept. 29. szo. 10 h
Jótékonysági koncert
okt. 19. p. 18.30 h
Állandó programok
lásd a 11. oldalon

Fáklyás köszöntô
és „tízórai” piknik
a civilek éjszakáján.
Találkozó a Szt. Donát kápolna elôtt
szeptember 15-én,
szombaton 20.00 órakor
Átintegetünk fáklyával a völgy felett
„Háromhegyi” és „Mocsárosi” barátainknak
Mindenkit vár családostul
az Óhegy Egyesület Vezetôsége
(Részletek a 3. oldalon)

Az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete
szervezésében,

Jótékonysági
koncert
lesz a Kiscelli Kálvária felújításáért,
október 19-én, pénteken, 18.30-kor.
a Kiscelli Múzeum Templomterében.
(1037 Budapest, Kiscelli utca 108.)
A koncerten fellép a

Golgota Gospel kórus.
Bevezetôt mond

Bús Balázs

Szeptember 20-án,
csütörtökön, 17.00 órakor
Együtt leszünk akár estig.

polgármester úr, a felújítás fô védnöke.
*
Támogatójegyek igényelhetôk
3 000 és 5 000 és 10 000.- Ft-ért
a 30-491 1624, és a 20-418 4410 telefonon
vagy az egyesulet@ohegy.hu címen.

(Részletek a 11. oldalon)

(Részletek az 4. és 5. oldalon)

Játékklub indul
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Bridzs és tea
Riport Koppány Viktóriáról
Új taggal bôvült az Óhegy Egyesület
vezetôsége. Koppány Viktória szerdánként teával kínálta a bridzseseket, majd ô is résztvett a
bridzs oktatásokon. Késôbb a bridzsasztaltól átült az elnökségi kerekasztalhoz. Ez nem jelenti
azt, hogy a szerdai bridzsklub elveszítené ôt, hanem, hogy más programok szervezésében is
részt vesz az egykori erdôaljás növendék.
Bazsalikomos epertea, passiógyümölcs
mangóval, kókuszkrém biotea. Viktóriával való találkozásom után, ezekkel a különlegességekkel tértem haza. Mielôtt nekiültem, hogy
a riportot faragjak a Népházban folytatott
beszélgetésünkbôl, lefôztem egyet, a bazsalikomosat. Jómagam is nagy teás vagyok, de ez
inkább csak a mennyiségben mutatkozik
meg, nem a teafüvek széleskörû ismeretében.
Én beérem reggelente egy hagyományos fekete teával. Na de akkor a bazsalikomos… Az
epertea része egy gyümölcstea élményét
nyújtja. Mondom, nem vagyok nagy szakértô.
De az elsô kortyolás után érzôdik a kicsit
csípôs, pikáns utóíz, a bazsalikom.
Viki teaboltot üzemeltet a Vörösvári úton.
Innen a kóstoló. És innen a kapcsolat is a
Népházzal. Ugyan riportalanyom is törzsgyökeres hegyi lakos, - a Rákócziban kezdôdött
taníttatása - de az egyesülettel aktívabb kapcsolatba, csak pár éve került, mikor Mikes
Kriszta kezdeményezésére, teaboltjának termékeivel frissítették fel a játékban elmerült

bridzsezôket. Az alkalmon kapva Viki is kitanulta a kártyajátékot és ma már ô is állandó látogatója a szerdai eseménynek. Korábban is
részt vett egyesületi programokon, példaként
az ír estet említi, ahová nyolc éves ﬁát és 12
éves lányát is elvitte, és mindannyian nagyon
jól érezték magukat. Idôvel – korábbi
munkahelyérôl – kollégáit is invitálta a
kártyapartikra. Lelkesedése és kezdeményezôkészsége már ekkor nyilvánvalóvá vált,
amikre mindig van igény az egyesületben, így
történt, hogy Vikit is felkérték, hogy vegyen
részt a közös munkában. Elmondása szerint
vásárlóival is gyakran beszélgetett közéleti témákról, önkormányzati ügyekrôl, hogyan lehetne élhetôbbé tenni lakókörnyezetünket, de
ezeket a beszélgetéseket sohasem követte tett.
Az egyesületben, úgy érzi, nagyobb lehetôsége
nyílik, hogy aktívan hozzájáruljon közösségi
kezdeményezések valóra váltásában. Fiatal elnökségi tagként - Brezovits Ritához hasonlóan
– ô is lendületesen vág bele ötletei ismertetésébe, hogyan lehetne színesíteni a programokat, megôrizve a jelenlegi hagyományokat.
Nagy lehetôséget lát hétvégi bulik szervezésében, amellyel a ﬁatalság felé lehetne nyitni, de
említi azt is, miként lehetne látványosabban
bemutatni egy-egy hegyi mûemléket az újságban, például a Kiscelli kastélyt. Továbbá tervei
közt szerepel, hogy teákat bemutató sorozatot
indít, így olvasóink a jelen cikkben szereplô

„teakritikámnál” bôvebb és mélyebb tájékoztatást kaphatnak az angolok ötórai „uzsonnájáról”.
Koppány Viki személyében újabb izgalmas
személyiséggel bôvül a hegyvidékiek csapata,
és ami még fontosabb, lelkesedésével és új
szemléletmódjával lendületet vihet az egyesület életébe.
Írásom bejezésére lefôzésre került a passiógyümölcs-mangó kombináció is. Bár nem vagyok a gyümölcsteák barátja, ez egészen kiváló. A kókuszkrém biotea ismertetését meghagyom a szakértônek.
Varga Szabolcs

300 éves mese
A németek bevándorlásáról – I. rész
Az Úr 1696. évének novemberét írtuk. Rottenburgban, az akkor
még kis faluban esôre ébredtek az
emberek. Az égen nehéz fellegeket kergetett a viharos szél, a
Neckar folyó felôl szürke ködpászmák terjedtek a falu felé.
Johannes, a család harmad szülötte nehezen ébredt mély álmából.
Hogy mit álmodott, arra nem emlékezett, de rossz kedvébôl ítélve,
nem valami üdítô álom lehetett.
Nehézkesen öltötte magára az istálló párájától nyirkos gúnyáját, s
mint már az utóbbi hetekben oly
sokszor, most is a keserû sorsán
gondolkodott.
A szokásjog szerint a család vagyonát az elsôszülött, így náluk
Georg fogja örökölni, ha szüleik
elhaláloznak. Georg már nôs volt,
a „halszemû Ilse” - ahogy magában sógornôjét nevezte – már a
trónörököst is megszülte urának.
Most is várandós volt, így biztosította a maga és gyermeke számára az örökséget, arra az esetre, ha
az akkor oly gyakori járványok
egyike, vagy valami baleset
idônek elötte elragadja mellôle
urát.
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A sorban második bátyja Michael
papnak készült. Hogy egyházi karriert futhasson be, ôt szüleinek taníttatniuk kellett latinra a helybeli
iskolamesternél. Ilse ezt sem nézte
valami jó szemmel, rettenetesen
fukar volt az istenadta.
Ô, a harmad szülött már semmi jóra nem számíthatott. Ezt onnan is érzékelte, hogy a bátyja,
Ilse állandó duruzsolására, már a
házból is kitette a szûrét, az istállóba számûzte, a szaporodó családjának helyigényére hivatkozva. Persze, a munkám, az kell neki – lázadozott tovább Johannes
magában. Erôs vagyok, munkabíró, nekem csak enni kell adni, ﬁzetség nem jár, mint az alkalmi
béreseknek.
Ekkor a tehenek már nagyon
nyugtalankodtak, elérkezett a fejés ideje. Johannes kelletlenül felkelt az ágyáról és indult a sajtárok felé. Ugyan milyen jövô vár
rá, ha továbbra is a családban marad? Örökös szolgaság, kiszolgáltatottság bátyja és sógornôje kénye-kedvének? Alamizsnaként
kelljen könyörögnie? S meg kelljen elégednie avval is, ha csak

bátyja levetett göncét kapja?
Azután itt van még Mariechen, a
szerelme is! Pénz, föld, szerszámok nélkül hogyan tudnának
egybekelni, családot alapítani?
Sehogy!
Búsan tette a dolgát Johannes,
még sógornôje gúnyos megjegyzéseire sem tudott olyan éles
nyelvvel válaszolni, mint korábban. Kilátástalannak tûnt az élete, az életük azzal a lánnyal, akit
oly nagyon szeretett. Kedvtelenül
tette a dolgát, és nem is sejtette,
hogy életében rövid idôn belül
kedvezô fordulat fog bekövetkezni.
Bátyja alapjában szerette a
halk szavú, mindig készséges,
kedves öccsét, s nagyon sajnálta
kilátástalan sorsa miatt. Mégsem
tett az érdekében semmit.
Családja volt, s neki elsôsorban
gyermekei, no meg a saját érdekét kellett ﬁgyelembe venni. Az
élet farkastörvénye ezt követelte
tôle. Valamit azért mégis szeretett
volna tenni öccséért, ezért úgy
döntött, hogy egy nap szabadsággal
kedveskedik
neki.
Johannest
meglepte
bátyja

közlendôje, de mi tagadás, nagyon megörült neki. El is határozta, hogy a vasárnapot választja, akkor több lehetôsége lesz találkoznia falubeli cimboráival.
Így is történt. A következô vasárnapon Mariechennel elballagtak a San Martin templomba a misére. Mise után elváltak útjaik.
Mariechen barátnôivel együtt sétálni ment, Johannes a falu legényeihez csatlakozva pedig a
kocsmába.
Ott meglehetôsen forró hangulat fogadta ôket. Izgatott emberek
álltak a söntéspult elôtt, a dobos
elôzô napi hirdetését tárgyalták.
Johannes és barátai nem értették
az izgalom okát, ôk az elôzô napokban a távolabb fekvô erdôben
dolgoztak, ott is éjszakáztak, fogalmuk sem volt az idôközben a
faluban történt eseményekrôl. Az
egymás szavába vágó elbeszélésbôl végül sikerült kihámozniuk a lényeget:
Magyarországról (vajon merre
lehet?) kiûzték az európa egyesült hadak a törököket. Mária
Terézia, az osztrák császárnô és
magyar királynô az elnéptelenedett területekre német telepeseket hívott, jelentôs kedvezményekkel bíztatva a jelentkezôket.
Gálosfai Jenôné
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Fáklyás köszöntô

Képzett vaLÓság

Találkozó a civilek éjszakáján, szeptember 15-én, szombaton
20.00 órakor a Szt. Donát kápolna elôtt

Gedeon Gergely Péter és Német Réka Viktória közös kiállítása
nyílik szeptember 14-én, pénteken, 18.00 órakor

A civilek éjszakáján különös „vándorlásra”, hangulatos éjszakai fáklyás
sétára invitáljuk önöket, családostul.
A Háromhegyek Egyesület (Aranyhegy, Üröm-hegy, Péter-hegy lakói)
ötletére támaszkodva rövid fáklyás
felvonulást rendezünk a Testvérhegyen. Ugyanezen idôpontban a
Csúcshegy-Menedék
Egyesület
Csúcs-hegyen, a Háromhegyek
Közhasznú Egyesület Arany-, és
Üröm-hegyen, Aquincum-Mocsáros
Egyesület Mocsáros-dûlôn rendez
fáklyás felvonulást. Ha nincs esô, a
séta gyerekeknek és felnôtteknek
egyaránt nagy élményt okoz.
A találkozó 20.00 órakor a Szt.
Donát kápolna elôtt, a Farkastorki út,
Viharhegyi út keresztezôdésénél lesz,
ahonnan világító fáklyákkal sétálunk
el a Drasche bányához, egészen a
Gölöncsér utcáig. Ott a völgy felett,

21.30-kor átintegetünk a Háromhegyek Egyesület fáklyásainak,
de az Aquincum-Mocsáros Egyesület
fáklyásainak is, mert onnan ôk is
látómezôbe kerülnek. Nem fogjuk
látni viszont a Csúcs-hegyi barátainkat, mert ôk a Harsány lejtôn integetnek, eltakarja ôket a Testvér-hegy.
Majd következik az éjszakai „tízórai”, a fáklyafényes piknik, zsíros kenyérrel és hagymával, gyerekeknek
nassal, meg amit még hozunk magunkkal. Piknikünkhöz a kivilágított
Óbuda nyújt majd gyönyörû hátteret. A végén, ha kialudtak a fáklyák,
zseblámpával botorkálunk haza.
Fáklyát nem kell hozni senkinek,
biztonsági okokból a sétán meghatározott típusú fáklya használata
szükséges, amit majd mi beszerezzük. Mindenkit szeretettel várunk:
Egyesület Vezetôsége

Basic aerobik
Könnyed sportfoglalkozás indul szeptember 19. szerdán,
17.00 órakor a Táborhegyi Népházban
Kassai Tímea vagyok és aerobik
sportedzô. Szeretnélek meghívni
egy könnyed, laza, bulis basic
aerobik órára, ahol korhatár nélkül,
teljesen kezdôk vesznek részt.
Segítek abban, hogy jól érezd magad a bôrödben.
Basic aerobik alapvetôen a
sportaerobik könnyebb változata,
ahol a nehézelemek már a háttérbe
szorulnak, és elôtérbe kerül a tiszta
aerobik koreográﬁa, minimális és
könnyen végrehajtható nehézelemkövetelménnyel együtt. A mozgás
endorﬁn hormont termel, ami a boldogság hormonunk. A Cél, a Közös

Cél, a megfelelô kondíció kialakítása
és fenntartása, vagyis az állóképesség, a koordináció, az erô, a gyorsaság, a hajlékonyság megszerzése.
Közösen, együttes erôvel el fogod érni a célod, csak küzdj érte. A
türelem rózsát terem! Kis idô múlva
kapsz egy elégedett embert, aki a
tükörbôl néz vissza Rád!
Sok szeretettel várlak benneteket
szeptember 19.-én 17.00 órakor, az
elsô találkozónkon, majd minden
héten szerdán és pénteken 17-18
óráig tartó foglalkozásokon. További
info a 30-291 9368 telefonon.
Kassai Timi aerobik sportedzô

Gedeon Gergely Péter 1986-ban
szüleivel frissen érettségizett ﬁatalemberként költözött a Testvérhegyre, a Jablonka útra. Itt töltötte
a Képzômûvészeti Egyetem Festôrestaurátori tanulóéveit, itt házasodott meg és született két leánygyermeke, de amirôl a hegyen leginkább ismertté vált, hogy ô restaurálta 2008-ban a Szt. Donát Kápolna
belsô festését. A most kiállított képei azonban a lovakról szólnak.
Német Réka Viktória a bécsi
Iparmûvészeti Egyetemen végezett
a Digitális mûvészet szakon. Kora
gyermekkora óta tart nála
a “ló-ôrület”. 3 éves korában ültették elôször lóra,
majd egy lovasbaleset eltérítette a versenyzôi pályáról, persze azért lovaglás továbra is tart, csak
már nem versenyszinten.
Kiskorában is a ló volt az
elsô téma, amit rajzolni

kezdett. Ma graﬁkáiban szeret játszani a formákkal, olykor egy alakból több formát alakít. Így keletkeztek a kiállított ló és a lóformába ötvözött képei is.
Korábban Gedeon Péter családja
falusi környezetben lovakat nevelt.
A lovak szeretete mindigis megvolt
benne, mostanra érezte úgy, hogy
a lovakat rajzban is meg kell jelenítenie. Német Réka „elvonatkoztatott” és Gedeon Péter „valósághû”
rajzainak együttes látványa különleges élményt ad a látogatónak.
H. J.

Kreatív tánc lányoknak!
Kedden és csütörtökön 17.00 órától a Táborhegyi Népházban.
A heti kétszer 1 óra folyamatos
tanulás során az a cél, hogy minél
többfajta lépésanyaggal, táncstílussal ismerkedjenek meg a lányok,
örömüket leljék a mozgásban, és
fejlôdjön önálló alkotó képességük.
A tudatos mozgást, az önkifejezést, már gyermekkorban, esztétikus és fejlesztô mozgáson keresztül sajátíthatják el a gyerekek!
Fontos a tánctechnika és a stílusalapok elsajátítása, de ugyan olyan

fontos a jó hangulat, annak közösségalkotó szerepe! Mindez a kreatív táncórákon megtapasztalható!
A balett, a jazz tánc, a modern
tánc alapok, a kontakt mozgás, a
kreatív táncos játék, a koreográﬁakészítés alapjait tartalmazó órák
várják szeptember 11-én, kedden,
17.00 órától a 6-12 éves lányokat!
További info és jelentkezés: (30)
506 7800 telefonszámon
Szolga Beáta
táncmûvész, táncpedagógus

Szeptemberben újra forog a vetítôgép
Vasárnapi mozi szeptember 30-án, 17.00 órakor
Nem csak az iskola veszi kezdetét a nebulók nagy keserûségére, de
a ﬁlmklubban is leporoljuk a
projektort a mozi kedvelôk örömére. Ahogyan azt ígértünk, elsô vetítésünk rendhagyó lesz, mert a vetített ﬁlm után alkalom nyílik elbeszélgetni annak alkotójával is.
Szeptember utolsó vasárnapján
Keményffy Tamás Mázli címû munkáját mutatjuk be. A 2009-es Magyar
Filmszemle legjobb forgatókönyvért
és legjobb férﬁ alakításért járó díjait
magáénak tudó ﬁlm Keményffy elsô
egészestés produkciója. A szatíra
legnagyobb erénye, hogy nem csak
nevetett de mesél is. Ahogy Csillag
Márton a Filmvilág folyóirat lapjain

kifejti, a közönségﬁlm korában született falusi vígjátékok közé sorolható említett mozi is, melynek
visszatérô eleme a kisstílû bûnözés,
a közösségi összefogás és széthúzás, a rutinszerû alkoholizmus és
egyéb népszokások humoros bemutatása. A Mázliban viszont ezeken túl a cselekmény nem csupán
azt a célt szolgálja, hogy összekösse a különféle – eltalált vagy tökéletesen öncélú – életképeket, hanem
valóban történetet mesél, és olyan
jellemeket mutat be, amelyek hatással vannak egymásra és környezetükre. A szokásos csujogatás és
hôbörgés helyett a spontán
falugyûlések itt dramaturgiai és kö-

zösségi fordulópontokat jelentenek,
úgy generálnak új konﬂiktusokat,
hogy egyben régieket zárnak le.
Az osztrák–magyar határon fekvô
kis faluban, Ógyarmaton játszódó
történet kiindulópontja, hogy a
Lukáts Andor alakította Szekeres
Pista, a falu örök álmodozója, egy
fatális véletlennek köszönhetôen rátalál az osztrák AMW olajvezetékére, melyet az élelmes falusiak megfúrnak, és értékesíteni kezdik a gázolajat. Nem nehéz kitalálni, hogy a
beáramló pénz hatására a komplett
lakosság megbuggyan, és a
felmerülô akadályok között vakon
lavírozva próbálják megvédeni hirtelen jött szerencséjüket. Keresetlen

szavak és átgondolatlan tettek vezetnek el a végsô pillanatig. A Mázli
egy jól sikerült ﬁlm a kilátástalanság
motiváló erejérôl és arról a néprôl,
mely megbabonázva hallgatja, a felsramlizott Kacsatánc osztrák oldalról átszûrôdô hangjait.
Mindenkit szeretettel várunk a
vetítésre és az utána következô beszélgetésre Keményffy Tamással.
Varga Szabolcs
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Kiscelli Kálvária helyreállítása
Az Óhegy Egyesület újabb vállalása
A fennmaradt iratok szerint a Kiscelli
Kálvária 14 stációját, és a golgota szoborcsoportját 1815-22 között építette a németajkú lakosság. Építése 1815 köré tehetô, amíg az 5
szoborból álló a golgota szoborcsoportot
késôbb, 1820-22 között állították fel. Idôk folyamán keresztút stációi is, és a golgota szobrai is több alkalommal megrongálódtak, majd
felújításra kerültek. Feltehetôen anyagi források híján az egyes elemek pótlása már nem az
eredeti aranyhegyi kvarchomokkôbôl, hanem
betonból és mûkôbôl történt, az eredeti formák és arányok követésének igénye nélkül, és
több stációnál hiányosan. Az I. és II. stációkat
a kiszélesedett Kiscelli úton idôközben
megnövekedett gépjármûforgalom egyre jobban veszélyezteti.
Vízi Tihamér festômûvész, helyi lakos kezdeményezésére egyesületekbôl, mûvészekbôl
álló polgári összefogás szervezôdött a Kiscelli
Kálvária felújítására. A kezdeményezés fô védnöki tisztét Bús Balázs polgármester úr felvállalta.
A felújítás szervezését (terveztetést, pályázatok készítését, kivitelezés lebonyolítását)
Egyesületünk,
az
Óbuda-Hegyvidékiek
Egyesülete 2011-ben elvállalta. A felújítás
ügyét támogatja a Német Nemzetiségi
Önkormányzat és a német hagyományokat
ápoló Braunhaxler Egyesület is.
Egyesületünk szervezésében a Kálvária teljes szakaszára (keresztút és golgota) elkészült
az engedélyezési terv, ma jogerôs építési engedéllyel rendelkezünk. A most induló felújítás során áthelyezésre kerül a veszélyeztetett I.
és II. stáció, az összes stációban megtörténik a
beton- és mûkôelemek cseréje, az eredeti

kôbôl készült elemek restaurálása, valamint a
képfülkékben új, festett képeket helyezünk el.
A golgota szoborcsoport restaurálásával még
nem számolunk. A 14 stációból álló keresztút
felújításának és környezetkialakításának összköltsége a kivitelezôi árajánlatok alapján bruttó 20.- mFt. A felújítást több ütemben kívánjuk
megvalósítani. Kezdése 2013. közepére tervezett, befejezése az anyagi háttér megteremtésétôl
függôen leghamarabb 2014-ben várható.
Az I. ütem tárgyát képezi a keresztút I. – II.
stációjának áthelyezése, a I. - V. stációk felújítása. Az elsô ütemére pályázatot nyújtottunk be
a Nemzeti Kulturális Alaphoz, ahol 3.200.- eFt
támogatást nyertünk, amelyhez ugyanennyi
önrészt kell biztosítanunk.
A munka indításához a Kiscelli Templomtérben jótékonysági koncertet rendezünk,
melynek a célja kettôs:
- ﬁgyelemfelhívás a felújításra, kellô hangsúllyal, kellô „hely”-en, a Kiscelli mûemlék
együttesben, az egykori trinitárius templomban.
- gyûjtés a pályázati önrészhez, mert különben a pályázaton nyert összeget elveszítjük. Ez
az oka annak, hogy minden támogatójegy dupla annyit ér.
A koncertet a közel 100 tagú Golgota Gospel
Kórus vállalta, amelynek szellemisége több
szempontból is kapcsolható mind egy szakrális út, mind egy mûemlékfelújítás ügyéhez.
A koncertet támogatja Golgota Gospel kórus, a Budapest Történeti Múzeum Kiscelli
Múzeuma, aki a templomteret bocsátja rendelkezésünkre, valamint az Óbudai Társaskör. A
koncert szervezésében (elôkészítésében, jegyértékesítésben, lebonyolításban) cca. 45 ta-

gunk vesz részt. A bevételt - a költségek levonása után - teljes egészében a Kálvária felújítására fordítjuk.
A Kiscelli Kálvária tulajdonosa a BudapestÓbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia. A
felújításra érkezô további adományokat a tulajdonos alapítványa az „Óbuda-Hegyvidéki
Szentháromság Alapítvány” fogadja a BBRT
10102103 – 37779100 – 00000008 számláján. A
jótékonysági koncert bevételeit mi is erre a
számlára utaljuk. A továbbiakban bízunk az
Egyház, és a Kerületi, majd a Fôvárosi
Önkormányzat támogatásában is, de mindehhez egy kellô hangsúllyal bíró „kezdésre”, és
már a valóságban is látható, bizalmat keltô
„eredményekre” van szükség.
Az egykori Trinitárius Templomot, a
Kolostorépületet és a Kálváriát a Golgota szoborcsoporttal a mai ember egy „mûemlékegyüttesként” élvezi, még akkor is, ha azok
nem azonos idôben, nem azonos szándékkal
és ﬁnanszírozásban készültek. Úgy gondoljuk,
hogy célunk megvalósulása esetén nem csak
egy szakrális út újul fel, hanem egy jelentôs
mûemlék is, és ezzel emelkedik a mûemlékegyüttes értéke is.
Tudjuk, hogy nagy fába vágjuk a fejszénket.
Bíztat, hogy ez nem az elsô felújítás az
Egyesület életében. Kezdtük az Ecker kereszt
visszaállításával körülötte az egykori sittlerakó
helyén az 1300 m2-es Jablonka park teljes kiépítésével, majd folytattuk a veszélyeztetett állapotú, 18. századi Szt. Donát mûemlékkápolna
külsô-belsô felújításával. Reméljük elôbb, vagy
utóbb (megint sokak segítségével), ez ügyben
is sikerrel járunk.
Felcsuti László

A Kiscelli Kálvária felújítására szánt adományaikat köszönettel fogadja tulajdonos alapítványa, az

ÓBUDA-HEGYVIDÉKI SZENTHÁROMSÁG ALAPÍTVÁNY
a BBRT 10102103 – 37779100 – 00000008 számláján.
A közlemény rovatban kérjük tüntesse fel: „Kiscelli Kálvária”, valamint az elérhetôségét, hogy a visszaigazolás megtörténhessen.
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Golgota Gospel Kórus Kiscellen
Jókedv, öröm, sokszínûség. Talán így lehetne jellemezni Magyarország legnagyobb kórusát, a Golgota Gospel Kórust, amely idén ünnepli tizedik születésnapját. A 2002. novemberében alakult kórus mára már több mint 200 tagot számlál. A kórust hivatásos zenészekbôl álló zenekar kíséri, akik energikus, és egyben szilárd alapot biztosítanak a fellépésekkor.
Az elmúlt egy évtized alatt számos városban
koncerteztek már mind Magyarországon, mind
pedig a környezô országokban, de felléptek
már Olaszországban is. Húsvétkor és karácsonykor rendszeresen fellépnek. Énekeltek
már
többek
között
Esztergomban,
Székesfehérváron, Baján, Jászberényben,
Békéscsabán, Miskolcon is, de Erdélyben,
Horvátországban, Lengyelországban, Szerbiában és Szlovákiában is felléptek önálló kon-

certeken vagy fesztiválon. A kórus 2002. novembere óta eddig mintegy 95.000 ember elôtt
adott koncertet.
2005-ben készült el a kórus elsô albuma,
Golgota Gospel Kórus címmel, amely 12 dalt
tartalmaz. Két év múlva, 2007-ben már a második CD-jük jelent meg, Joyful névvel. Ahogy a
kórus népszerûsége nôtt, nem csak visszahallgatni, de újranézni is lehetett a koncertek magával ragadó hangulatát, szívhez szóló énekeit.
A 2008-as karácsonyi koncertrôl már DVD is készült. 2011. év végén az elmúlt évek legjobb dalait tartalmazó DVD jelent meg. A kórus repertoárjában megtaláljuk a jazz, a country, a blues, és az igazi gospel stílust.
A kórus mûvészeti vezetôje és karmestere
Mark Zeeman, a dél-afrikai születésû, ír állampolgárságú zongoramûvész, aki több mint tíz

éve egy számára akkor még idegen országban,
Magyarországon, megálmodott egy énekegyüttest. Az együttes fô célja, hogy színvonalas
gospelkoncerteken népszerûsítse a keresztény
világnézetet.
A kórus szellemisége a Kiscelli Kálváriához
nemcsak a szakrális útvonal okán kötôdik, hanem régi hagyományaink, mûemlékeink
megôrzésének és folytatásának a mai korba illô,
változatos módozataira is példát mutat.
A Kiscelli templomban rendezett jótékonysági koncertre majd száz fôvel, és zenekarral érkezik a kórus. Másfél órás mûsorukban elsöprô
erejû, magávalragadó darabok hangzanak el,
amit ﬁatalok és idôsebbek egyaránt, mindig
nagy lelkesedéssel fogadnak. Aki eljön, maradandó élményben részesül.
Hajós András

Csoda a Csúcshegyen
Csodásérmû Boldogasszony kápolnája
„Vasárnap délelôtt érdemes elsétálniuk a
Csúcshegyre, a Menedékház utca 24. alatti kis
kápolnához. A nyitott kapuk mögött, gitárral kísért énekszóval, közös csenddel és imádkozással várják a hívôket, látogatókat.”- kezdtem
2007-ben a cikkemet. Óhegyi szomszédaink,
Klára és férje azóta is változatlan lelkesedéssel
várják nyári hónapokban a helyi lakosokat,
nyaralókat, turistákat. Misét is szerveztek, sôt a
hajdan itt élô Irgalmasrendi Vincés Nôvérek közül többen is elfogadták a meghívást. Meséltek
a régi gyerek táboroztatásokról, a kedves kertben hajdan volt életrôl, még egy régi szôlôtôkét
is megtaláltak, ami új hajtásokat hozott az idén.
Kláriék továbbra is rendületlenül söpörtek,
szellôztettek, metszették a kert bokrait a helyi
szomszédok segítségével.
Sajnos a kápolna egyre kevésbé állta az
esôket, viharokat, fagyokat. Beázott, mállott és
fogyatkozott. Fogyatkozott, mert betörôk bon-

tották a falat, feltörték az oltárt, sôt még egy stációképet is elvittek a belsô falról. Úgy tûnt, hogy
nem tudják megállítani az épület pusztulását.
Tavaly november 5-én felcsillant a remény.
Erdô Péter bíboros urat látogatásakor megérintette a hely és a hívôk lelkesedése. Nem ígért
biztosan semmit, de januárra bekérte a felújítás
terveit…
Sikerült. Meglett az anyagi fedezet. Idén nyáron új tetôszerkezetet, szigetelést kapott a
Csodásérmû
Boldogasszony
kápolnája.
Kicserélték az esôcsatornáit és az elektromos
vezetékeket. Jelenleg a külsô festési munkák
folynak, majd a belsô falak következnek. Sárga
és fehér lesz belül, nemsokára megnézhetjük.
Szeptember közepére biztosan készen lesz!
Szeptember végén gospel koncerttel majd a
zárómisével fejezôdnek be a munkálatok.
Már csak a kert van hátra. Közösségi helynek
szánják Kláriék. Tûzrakóhellyel, diófákkal, pa-

dokkal. Szeptember 15-én, szombaton 10 és
18 óra között kertészkedésre hívnak minket. Ha kedvük van, jöjjenek el segíteni, akár
csak egy órára is a kápolnához! Aki tud, hozzon mogyoró-, gyöngyvesszô- és fagyalcsemetéket, láncfûrészt, ásót, lapátot, fûrészt,
metszôollót, elemózsiát és innivalót!
Mindenkit szeretettel várunk!
Zs. Gy.

A Szent Flórián szoborcsoport újraállítása
A Fogadalmi oltár, vagy más néven Szent
Flórián szoborcsoport restaurálásának folyamata még 2002-ben a Braunhaxler Egyesület
vezetôje, Neubrandt István kezdeményezésére kezdôdött el a Flórián téren, a szoborcsoport akkori helyén. Az eredeti helyszínen
azonban nem lehetett felállítani, hiszen ott
most a villamosmegálló és az Árpád híd felhajtója van. Új helyszínként a Flórián tér
dél-keleti parkos részét, a Kiscelli posta és a
református templom oldalánál lévô területet
jelölték ki. Az alapozás megkezdésekor a régészek római kori falmaradványokra bukkantak. A feltárás és a váratlanul szükségesé vált
közmûvezeték-áthelyezés átmenetileg feltartóztatta a munkát.
A szobor felállításával, annak közvetlen
környezete is megújul. Mindezek következtében a felavatás új idôpontja szeptember
második felére módosult.
Az eredetileg 4,5 m magas szoborcsoport

fô alakjai: Szent Flórián, aki a tûztôl, Néri
Szent Fülöp, aki földrengéstôl védte meg az
embereket, és Szent Borromei Károly, milánói püspök, aki egy milánói pestisjárvány
idején tett sokat a betegekért.
A szoborcsoport alkotója Bebó Károly, a
Zichy család udvari szobrászának alkotását,
maga Zichy Miklós gróf és neje Berényi
Erzsébet rendelte meg. Akkor még különálló kompozíciók voltak, majd a XIX. század elején a mai Vörösvári út - Szentendrei
út - Tavasz utca - Pacsirtamezô út által határolt területen egymás mellé helyezték
azokat. A II. világháborút követôen lebontották és a BTM raktárába kerültek. A III.
kerületi Önkormányzat a múzeumtól haszonkölcsönbe vette a mûalkotást, és a
Braunhaxler Egyesülettel együttmûködve
megszervezte a szobor restaurálását és újraállítását.
forrás: obuda
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Kerti dolgaink

Ismerjük fel és óvjuk természeti
kincseinket!
Egy fogyókúrára is alkalmas, ﬁnom zöldségfélérôl szerezhetünk
ismereteket!
Ez a padlizsán, tojásgyümölcs, vagy törökparadicsom
(Solanum melongena L.). Indiai
származású, fôleg Dél-európában
termesztett burgonyaféle. Nálunk
is termesztik. Egyéves, trágya, hô
és fényigényes növény. Bokra
100 cm magasra is megnô. A pártája 3-5 cm, ibolyás színû. A bogyó termése éretten 10-20 cm,
csillogó sötétlila, hosszúkás.
Sütve, fôzve fogyasztható tápláléknövény. A héját sütés, fôzés
elôtt nem mindig kell eltávolítani,
de a kocsányát mindig. Kb. egyujjnyi gyümölccsel
együtt vágjuk le. Fogyókúrázóknak alacsony energiatartalma (27 kcal, 1,3 g fehérje, 0,2 g zsír, 4,8 g szénhidrát, 92,3 g víz, 0,7 g nyersrost 100 g-ként) miatt
ajánlott. Kevés a vitamin (karotin, E vitamin), de a
C-vitamin tartalma magasabb.
Ásványi anyagai: (nátrium, kalcium, magnézium,
vas, réz, cink, mangán) nem kiemelkedôek, de kálium tartalma jelentôs. Szedés után 5-6 napig tárolható. Július végétôl a fagyokig szedhetô. Ízletes zöldség,
sokféle étel készíthetô belôle.
Receptek:
Zsírszegény rántott padlizsán. A meghámozott
padlizsánt a magházától megtisztítjuk, ujjnyi vastag
szeletekre vágjuk, enyhén sózzuk. Lisztbe, tojásba,
zsemlemorzsába forgatjuk. Alufóliába csomagolva
forró olajban pirosra sütjük. Adható cukorbetegeknek, gyomor-, epe-, máj-, köszvényes betegeknek, érelmeszesedésben, székrekedésben.

Tejszínes padlizsánkrémleves. A hámozott padlizsánt hagymával csontlében puhára fôzzük.
Lehûtve turmixban sóval, liszttel,
tejszínnel eldolgozzuk, majd felforraljuk. Csirkemájjal, csirkehússal táplálóbbá tehetjük.
Sült padlizsán. A lehámozott
padlizsánt karikákra vagy hasábokra vágjuk, lesózzuk. Forró
olajban átsütjük, és kissé barnára
pirítjuk.
Müszaka
(török
étel).
Hozzávalók: személyenként egy
padlizsán, 15 dkg sertés és marhahús, (1:1 arányban), 1 kis darab
sárgarépa, burgonya, vöröshagyma, ¼ tojás, ôrölt bors, zsír, liszt, só, zsemlemorzsa,
csontlé, 1 evôkanál paradicsompüré vagy 1 paradicsom, fél kanál tejföl, esetleg egy palacsinta.
Készítése: a padlizsánt héjával hosszában ujjnyi vastag szeletekre vágjuk, megsózzuk. A húst megdaráljuk a sárgarépával, hagymával, burgonyával, majd a
zsíron megpároljuk. Lehûtjük. Félóra állás után, a padlizsánszeletek egyik oldalát behintjük liszttel, és a lisztes oldalát forró zsírban megpirítjuk. Egy tûzálló tál
alját kizsírozzuk, meghintjük zsemlemorzsával és beborítjuk padlizsánszeletekkel úgy, hogy a pirított oldaluk legyen felül. Rásimítunk egy réteg húst, arra ismét sült padlizsánszeleteket, majd ismét húst.
Lehetôleg padlizsán legyen legfelül. Ráöntünk egy
csésze csontlevest, bekenjük paradicsompürével vagy
beborítjuk paradicsom szeletekkel. A törökök palacsintával fedik le. Sütôben átsütjük.
Jó étvágyat kívánok:
Stollmayer Ákosné

A júliusi és az augusztusi
hôségek igencsak próbára tették a
kertet, de kertészt is. Remélem,
Fecskehajtó Kisasszony /szeptember 8./ jobb idôt fog nekünk jósolni. Ha kapunk egy rendes szeptemberi esôt, utána a lombhullató
fákat, és cserjéket már ne öntözzük, hogy vesszôik érjenek be. A
rododendront sem.
Szeptemberben ültethetôk az
örökzöldek, és az új pázsit készítéséhez is megfelelô lehet már az
idô. Átültethetôk, frissíthetôk az
évelô ágyásaink. Rendszeresen
gyûjtsük össze a lehullott leveleket. Felszedhetô az elnyílott kardvirág (gladiousz) gumó. A hó
végefelé vigyük be a szabadban
nyaraló szobanövényeinket. Elôtte
alaposan nézzük át, hogy kórokozót, vagy kártevôt ne vigyünk be a
lakásba.
A gyümölcs, a szôlô utolsó permetezésénél vegyük ﬁgyelembe az
érési
idôt.
Ültethetünk
is
gyümölccsemetét. Fontos a hely
kiválasztása, a fa késôbbi mérete
miatt.
A tárolásra szánt gyümölcsöt,
szôlôt gondosan válogassuk át.
Télire becserepezhetünk petrezselymet, és metélôhagymát.
Tegyük ki a madáretetôket,
hogy madaraink megszokják, mire
eljön az etetés idôszaka. Szép színes szeptembert, jó munkát kíván:
Ort János
kertész

Tájékoztatás kerti avar égetésének tilalmáról
Budapest Fôváros Közgyûlésének 69/2008.
(XII.10.) rendelete Budapest Fôváros
szmogriadótervérôl 4.§ /A. (1) bekezdése kimondja, hogy az avar és kerti hulladék tekintetében Budapest Fôváros közigazgatási területén az ingatlan tulajdonosoknak, használóknak
a következôképpen kell eljárni:
a) elsôsorban helyben komposztálni kell,

b) másodsorban a háztartási hulladéktól elkülönítetten, a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltató (Fôvárosi Közterületfenntartó Zrt.) által forgalmazott, erre a célra
szolgáló zsákban gyûjteni, melyet a közszolgáltató elszállít,
c) elégetni tilos.
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott

avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó
rendelkezést megszegi, az szabálysértést követ el, mely 30 ezer forintig történô bírsággal
sújtható.
Kérjük az avar és kerti hulladék kezelésére
vonatkozó elôírások betartását.
Budapest, 2012.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

kis szoknyácskáját forgatva
meséli az országos híreket az
óvodáról, a játszótérrôl, a
fagyizásról és én olvadozva
hallgatom lelkes csiripelését.
Remélem, holnap is lesz Panni
híradó. A féltett növényeim
végképp kihoznak nyugalmamból, fel kell álljak locsolni. Megelégednek a kókadozó
levelek a közvízzel is, az
esôvízgyûjtô csontszáraz, benne szöcskeóvoda kezdte meg
mûködését a nyár közepén.
Visszateszem a széket a helyére, ma se sikerült lustálkodni.
Holnap újrapróbálom!
Orehovszky Vali

Készülj fel a gyûjtésre

Kerti lustaságaim
Feltétlenül szükséges néha kitenni a táblát: most pedig lustálkodom. Méghozzá a kertben.
Ilyenkor fogom a kerti szerszámot, gondosan arréb rakom, nehogy a nyele a kezemre dôljön,
vagy a lábamba akadjon
ﬁgyelmeztetôleg. Aztán fogom a
hokedlit, a sámlit, a nyugágyat,
a tonettszéket vagy bármit, amire leülhetek, számba venni, mit
miért nem csinálok meg.
Például, az utolsó permetezést kihagyom, mert így a növényeim saját maguk védekezhetnek a kártevôk ellen, tehát
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erôsödik immunrendszerük.
Sajnos, a virághagymák maguktól nem mennek a földbe,
ha nem szedem össze most
magam, a tavaszi kiszedéskor
leesett resztli kishagymák fognak hajtani tavasszal, csenevész virágokat.
Legfontosabb
feladatom
most azt nézni, hogyan nô a
fû. Szomszéd kisasszonykám,
Panni zavar meg, a maga négy
esztendôjével. Odaáll mellém,
várakozva. Hallom, hogy nô,
nyúlik, nagyosodik. Aztán
megindul a szóáradat. Csinos

Elektromos és vegyi hulladékok
begyûjtése október 6-án, 8-14 óra között
szombaton új helyszínen, a Jablonka út és
a Farkastorki lejtô sarkán (a kápolna mellett).
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
ismét megszervezi az ôszi takarítási kampányt, amelyhez az Óhegy Egyesület is is
csatlakozik. Ennek keretén belül sor kerül
az elektromos és elektronikai, valamint az
egyéb veszélyes hulladékok ingyenes
begyûjtésére. További részletekrôl az október 4-én megjelenô Óhegy-hírekben
írunk. Addig lehet otthon összegyûjteni a
kidobandókat.
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Sancho
Kutyapostás ismét kutyás
Ha nem haragszanak meg a privát közleményért, a Kutyapostás
boldogan jelenti: ismét kutyás lett!
Megérkezett a várva várt kisﬁú, aki
a Sancho névre hallgat, illetve, remélem, majd hallgat, hamarosan…
Ô a harmadik berni, kutyáink sorában, Artúr és Simon után. Hosszú
volt a gyászév – mialatt megint bebizonyosodott, hogy kutya nélkül
reménytelenül vacak az élet –;
Simonka halála után jó évvel érkezett meg Sancho.
Az eddigi legbátrabb kiskutyánk, mondhatom. Bár amikor elhoztuk a tenyésztôtôl, alaposan
meg volt szeppenve, hiszen ugyan
jártunk hozzá minden hétvégén,
barátkozni, bemutatkozni, de azért
az mégis csak más, hogy az addig
menedéket és biztos támaszt nyújtó konyhájában egy nagydarab
ember felkapja, autóba tuszkolja,
és elszáguld vele. Akár túszul is ejthetnek – gondolhatta –, s ennek
megfelelôen némi gyanakvással
szemlélte új otthonát.
Az elsô éjszakán sem sírt – mondom, bátor egy legény. Kutyababa
érkeztekor én mindig leköltözöm
a nappaliba egy matracra, részben,
hogy közel legyek hozzá, ha vala-

mi bánata akad: eszébe jut a mamája, a testvérei, no meg az a nyavalyás konyha, részben meg, hogy
szemmel tartsam ôuraságát, ha netán elektromos kábelre, szônyegre,
széklábra fájdulna meg a foga. De
semmi ilyesmi nem történt. Hajnali
háromkor ébredt, játszásiból beleharapott az orromba, mire az vérezni kezdett. Indultam a
fürdôszobába, de útközben beleléptem egy adag kutyagumiba, ami
persze nem gumiból volt, így, fél
lábon ugrálva értem a mosdóhoz,
elôbb az orromat, majd a mezítláb
talpamat kezelve. Aztán indultam
feltakarítani a maradék anyagot a
szônyegrôl. Az eljárás annyira
megtetszett neki, hogy gyorsan beleharapott a csuklómba is, ami
ugyancsak vérezni kezdett. Ezek
után nyugovóra tért. És még csak
fél négy volt…
Ami azt illeti, Simonka majd’ kilenc, Artúr pedig jó húsz éve volt
nálunk új lakó; egy kicsit el is felejtettem már, hogyan is neveljünk
kutyagyereket? De semmi baj: az
interneten megtaláltam Cesar
Millannak, a mexikói kutyapszichológusnak, vagyis a Csodálatos
kutyadokinak Emberképzés ku-

Elment „Kutyás Vili”…
Számomra a kitartás és a helytállás élô példaképe volt. Közelebbrôl
nem ismertem, csak a buszvégállomáshoz jövet – menet találkoztunk,
és a buszon beszélgettünk. Így tudtam meg, hogy a Csúcshegyen lakik,
édesanyjával és kutyákat tenyészt.
Nagyon szerette a kutyákat, számára nem „pénzforrást” jelentettek, hanem életének társait. Büszkén mesélt a versenyeken nyert díjakról, a
díjnyertes kutyákról.
A sors nem volt hozzá kegyes.
Autóbaleset érte, melynek során
maradandó károsodást szenvedett:
azóta egyik lábára bicegett.
Pereskedett a kártérítésért. És hóban, fagyban, hôségben, sárban,
esôben gyalogolt át az erdôn, cipelte a 10-20 kilós csomagokat a piacról; hiszen a kutyáknak szüksége
volt az élelemre. Ha néha eltûnt
egy-egy kutyája, szinte belebetegedett. Volt, hogy elloptak tôle 1-1 kutyát, ha tehette, mindig visszavásárolta ôket.
Édesanyja halála után egyedül
gondoskodott az állatokról. További
csapások érték: lebontották engedély
nélkül
épített
házát.
Felajánlottak neki egy lakást, de
nem fogadta el, mert akkor elsza-

kadt volna a kutyáktól. A házból
megmaradt alagsorban élt tovább.
És jött az újabb csapás: agyvérzés.
Ezt még szerencsésen átvészelte,
bár egyik szemére utána szinte teljesen megvakult. Továbbra is
ugyanúgy ellátta négylábú barátait,
cipekedett télen – nyáron. Aztán
hosszú ideig nem láttam. A napokban a buszon említette egy ismerôs,
hallottam-e, hogy a Vili körülbelül
egy hónapja meghalt?
Megdöbbentett a hír. A szomszédok találtak rá, pár nap után: békésen elaludt a kutyái között, akik
ôrizték. Valószínûleg egy második
agyvérzés végzett vele. Az óbudai
temetôben temették el, a kutyákat
elszállították.
„Kutyás Vili” alakja hozzátartozott
a Testvérhegyhez, szegényebbek
lettünk távozásával. Kitartásáról,
helytállásáról, a kutyák iránti
szeretetérôl, hûségérôl mindannyian példát vehetünk. Eltûnt egy színfolt a hegyrôl. Most is a fülemben
cseng, ahogy mindig rám köszönt:
„Csókolom a kezedet!”
Nyugodj békében, Vili! Ott ahol
vagy, már senki sem veheti el a kutyáidat!
Benyóné Mojzsis Dóra

tyákhoz címû mûsorát, amelybôl
– ha nem untatom önöket – most,
és talán a következô számban, számokban majd szemezgetünk.
Azért jobb, ha tudjuk, hogy ez egy
show mûsor, ráadásul amerikai
show mûsor, annak minden trükkjével, nehezen igazolható, ámde
annál jobban hangzó állításával, de
azért lássuk be, olykor-olykor magunk is ottfelejtkezünk a képernyô
elôtt Millan mestert hallgatva. És ha
jól ﬁgyelünk és megtanuljuk a leckét, ígéri, akkor nagyon büszkék
lesznek ránk a kutyáink…
A kutya nagyon egyszerûen
mûködik – kezdôdik a show –,
csak mi, emberek bonyolítjuk túl
ôket, mert nem értjük nyelvüket,
nem tudjuk, kik is ôk valójában, s,
hogy mire van szükségük. A kutya
nem több és nem kevesebb az embernél, ô egy másik faj. Csakúgy,
mint a többi állat, nem szavakat
használva beszél, hanem a mindenhol jelen lévô energia segítségével kommunikál. Tehát, amikor
elôször találkozol egy kutyával,
tudnod kell nyugodt, határozott
energiát sugároznod felé. Akár az
anya, akár az apaállat is mindig
nyugodt, határozott lelkiállapotot

sugároz a kölykök felé, nincs idegesség, pánik, feszültség. Ez közös
az állatvilágban: mindenki a nyugodt, határozott energiát követi.
Sajnos az ember az egyetlen faj,
amelynek tagjai labilis állapotú falkavezéreket is követnek szerte a
világon… Miközben már a két-háromhónapos kutya is tisztában van
azzal, kik is vagyunk energia-szinten. Azt ugyan nem tudja, mit értél
el az életben; lehetsz akár az
Egyesült Államok elnöke is – errôl
nincs fogalma, de, hogy ki vagy az
energiaszinted szerint, azt azonnal
eldönti. És, hogy ez miért is fontos
– egy hónap múlva kiderül.
Szücs Gábor

Sajtó helyreigazítás
Legutóbb a személyhez fûzôdô
jogok védelmérôl volt szó. Ennek
egy sajátos eszköze a sajtó helyreigazítás. Mikor lehet ezt a jogvédelmet alkalmazni?
Az Ügyvéd válaszol:
A személyhez fûzôdô jogok sérelmét tömegtájékoztatási eszközök útján is el lehet követni.
Helyreigazítás kérésének akkor
van helye, ha valótlan tényt közölnek, híresztelnek vagy valós
tényt hamis színben tûntetnek
fel. A helyreigazítás kérésére csak
tömegtájékoztatási eszközök (napilap, folyóirat, rádió, televízió
stb.) útján történô elkövetés ad
alapot.
Sajtó helyreigazítást az kérhet,
akinek a sajtóközlemény a személyére nevének megjelölésével
vagy egyéb módon utal, vagy akinek a személye a sajtóközlemény
tartalmából felismerhetô. A sajtó
helyreigazítás alapja a valótlan
tényközlés. Ennek jogkövetkezményei alól a sajtót nem mentesíti az sem, ha korábban a tényekrôl
valósághûen is beszámolt. A sajtóhoz
címzett
helyreigazítási

kérelembôl ki kell tûnnie annak,
hogy a jogosult a sajtóközlemény
mely tényállításának helyreigazítását igényli.
Sajtó helyreigazítást nem csak
természetes személy, hanem jogi
személy is kérhet, ha a jogi személy jó hírneve sérült.
A kérelemnek szigorú határideje van. Helyreigazítást a közlemény megjelenésétôl, illetôleg a
közvetítéstôl számított 30 napon
belül lehet írásban kérni. Ettôl eltér a sajtóközleménnyel okozott
jó hírnév megsértésébôl eredô
kártérítési igény érvényesítésének a határideje, ami a polgári
jogviszonyokra vonatkozó általános
elévülési
idôn
belül
érvényesíthetô.
Valós tény jogi megítélésére vonatkozó véleményeltérést kifejezô
szakmai vita nem lehet sajtó helyreigazítás tárgya.
Hasonlóképpen politikai nézetek ismertetése ugyancsak
nem lehet sajtó helyreigazítás
alapja.
Dr. Krzyzewsky Miklós ügyvéd
Info@krzyzewsky.hu,
(30) 942-6536
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Kulturális örökség napjai

„Háromhegyek”

Szeptember 15-16.

a mi szûkebb hazánk.

Ma már 48 országban rendezik meg az örökségi napokat, amelyeknek a védnöke az Európa Tanács. A
program célja az, hogy felhívjuk a ﬁgyelmet az ország
kulturális, szellemi és mûvészeti értékeire. A múlt értékeinek megóvása jelenhez és jövôhöz egyaránt
köthetô folyamat, amelyben egy nép identitása is
erôsödik. A hagyományosan szeptember 3. hétvégéjén megrendezésre kerülô események során sok
olyan épületet, helyszínt, intézményt kereshetnek fel
az érdeklôdôk, amelyek csak kevesek elôtt ismertek
vagy esetleg a nagyközönség számára máskor nem is
látogathatóak. Fontos, hogy megismerjük szûkebb és
tágabb környezetünk épített és szellemi örökségét,
mert ez arra ösztönöz, hogy ezeket megôrizzük, és
egyben erôsíti bennünk a lakóhelyünkhöz és az országhoz való kötôdést is. A Kulturális Örökség Napjai
elnevezésû rendezvény egyben arra is jó alkalom,
hogy az értékes emlékek, helyszínek felkeresése,
megtekintése mellett felhívjuk a ﬁgyelmet azok sérülékenységére, esetlegesen nem megfelelô bemutatására, továbbá a megôrzés fontosságára, összetettségére, amelynek megvalósításához az egész társadalom
összefogására szükség van: az ott lakókéra, a civil
szervezetekére, az önkormányzatok és más hivatalos
szervek közremûködésére egyaránt. Ezek az örökségi hétvégék jó alkalmat adnak a helyi értékek közös
felfedezésére, megismerésére (az adott témában jártas szakemberek vezetésével, segítségével), és az
élménybôl adódó közös öröm megtapasztalására.
Az Óbudai Múzeum (ahol muzeológusként dolgozom) kezdetektôl csatlakozott az örökségi napok
programjához: tematikus séták megszervezésével,
amelyek nagyon népszerûvé váltak a látogatók, az
óbudai lakosság (és ismerôseik!) körében.
Az idei sétákon szellemi, történelmi és kulináris élvezetekben, élményekben egyaránt részesülhetnek a

látogatók! A „Középkori séta Óbudán” címû program
keretében az egykori királyi, királynéi székhely legfontosabb helyszíneit járjuk végig, az egyházi és királynéi városrészt; a Fô tértôl a Szent Péter és Pál
templomig. Megnézzük a ferences és a klarissza
templom romjait, az egykori középkori piacteret, a királyi, királynéi vár (hûlt!) helyét és Ferenc deák egykori lakóházát, amely az egyetlen fennmaradt középkori eredetû óbudai épület.
A séta szeptember 15-én, szombaton, délután 14
órakor indul az Óbudai Múzeum Szentlélek-téri
fôbejárata elôl, és kb. másfél óra idôtartamú.
Ezután rövid kávészünet, felfrissülés a múzeum kávézójában, majd 17 órától „Kocsmaséta” következik
(Horváth Péter muzeológus vezetésével), amelynek
során az egykori híres óbudai kiskocsmák, vendéglôk
helyszíneit tekinthetik meg az érdeklôdôk. A másfél
órás program végén lehetôség van a Mókus
vendéglôben egy vacsora elfogyasztására, amely egy
adag igazi, óbudai túróscsuszából és egy korsó sörbôl
(vagy 2 dl borból illetve üdítôbôl) áll. A vacsora ára:
900.- Ft, amelyet a helyszínen kell ﬁzetni. Kérjük,
hogy aki részt szeretne venni a vacsorán, az jelentkezzen Benyóné Mojzsis Dóránál!
Szeptember 16-án, vasárnap a családokat és a gyerekeket várják a múzeumpedagógus kolléganôk:
délelôtt 10 órától középkori illetve délután 14 órától
barokk sétára (Perjési-Révész Antónia és Diamant
Lívia). A séták szintén a múzeum fôbejáratától indulnak.
Reméljük, hogy a kedves „hegylakók” (és
ismerôseik!) minél nagyobb létszámban ellátogatnak
az Óbudai Múzeum rendezvényeire, a Kulturális
Örökség Napjai-nak hétvégéjén!
Benyónédr.Mojzsis Dóra régész, muzeológus
a 15-i középkori séta vezetôje (30-333 2902)

Toronya
Az óhegyiek számára jól ismert
a Toronya utca neve, kedvelt
Népházunk és mégkedveltebb
kertje is itt van. Az utcanév késztetett az alábbi sorokra.
Augusztusban szedtem a sátorfámat és elmentem kirándulni.
Elôször a Sátorhegyre, utána a
Magashegyre, ott Sátoraljaújhelyen.
Szokás ez nálam ilyenkor. De most
komolyan el kellett gondolkodnom, mivel két Toronya is a szemem elé került, a szemben lévô
hegy déli oldalában. Vajon melyikre gondolt a Toronya utca névadója? Kistoronyára, vagy Nagytoronyára? Vagy az egyesített
Toronyára, amelyik aztán újra kettévált? Vegyük azt a lehetôséget,
hogy Kistoronyáról van szó és nézzünk itt körül. A tékozló történelem ugyan rút sebeket ejtett errefelé gúnyosan, de ugorjuk most át a
Ronyvát,
Magyarország
és
Szlovákia közti határfolyót.
Kistoronya hegynek felfutó szé-
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les fôutcáján – történelmi szemüvegen keresztül - látható az
egyetlen magyar alapítású szerzetesrendnek, a pálosoknak a nyoma. Jóllehet, innen Újhelybe húzódtak és a tatárjárással templomuk is elpusztult. A helyén most
református templom büszkélkedik. Forduljunk csak egy kicsit
jobbra, lefelé, a Bodrog felé, szaladjunk le Borsiba, keressünk fejedelmi lábnyomokat a Rákóczi kastélyban! Aztán térjünk vissza, mert
még fontos dolgunk adódik
Kistoronyában.
A falu és szôlôje része a Tokaji
borvidéknek, de 1920-as elcsatolása nem tett jót hírnevének, méltatlanul került a feledés és hitetlenség
csapdájába. Remek jó pincesora
most kezdi visszanyerni rangját, az
idén télen csinos bemutatóházat is
avattak. Kívánom jó szívvel minden Nyájas Olvasónak, hogy egy
napsütéses ôszi délutánon, a bort
kortyolva a pincék elôtt nézzen le

a hegyrôl, balra Tokaj felé, aztán
szembe a nagyvárosra, Újhelyre és
hegyeire, most egy kicsit északra,
a Kassára vezetô út mellett a
Zempléni hegyekre, aztán északkeletre, Nagytoronyára – essék szó
róla késôbb, vagy éppen a
Tôketerebesre vezetô úton futtassa végig a szemét. Varázslatosan
szép. Nemsokára szüret, lehet indulni!
Molnár Andrea

„Tavaly nyáron a ﬁókokból
elôkerülô képeiket mutogatták
a szomszédok, emlékezve,
hogy nem is olyan régen, mondjuk úgy 15-20 évvel ezelôtt takaros kis vityillók, rendezett kertecskék sorakoztak egymás
mellett. Ha ma végigsétálunk utcáinkon, egy-egy szép, modern
ház után egy gondozatlan kerttel, lepusztult házzal találkozunk.
Elöregedtek...
Mint azok az emberek, akik
egy életen át örömmel gondozták kertjeiket. Hihetetlen ez az
ellentét...
A kövezetlen utakon hömpölyög az esôvíz, a szennyvízszállító kocsi beragad a sárba, a kukákat felborítják a kóbor kutyák.
Elsô gondolatom, hogy nincs
megoldás...
Azután feltör bennem a bizakodás, hogy közösen, saját érdekünkben mégis...” és akkor,
2010 nyarán néhány régi és új
lakó kezdeményezésére elindult egy szervezôdés, és december 8-án jogerôre emelkedett
a
„Háromhegyek
Közhasznú Egyesület” bejegyzése. Az Aranyhegy, Ürömhegy,
és Péter-hegy területén megalakuló egyesület célja, hogy a közösség
erejével
igazi
emberléptékû élettér alakulhasson ki, ebben a lassan
felcseperedô kis kertvárosban.
Hisszük, hogy összefogással
képesek vagyunk a hegyeket
megmozgatni! És megálmodtuk, hogy milyennek szeretnénk látni…
Azóta is ezen munkálkodunk, elnökségünk és lelkes lakótársaink odaadó támogatásával.
Pályázatot írunk, közösségépítô bulikat szervezünk, parkot építünk, szemetet szedünk,
nagyon fontos kérdésekben az
Önkormányzattal tárgyalunk.
Hol lankadunk, hol a siker
után újult erôre kapunk.
A gyerekek bringával, rollerrel az utcákon, keresik a szomszédokkal a kapcsolatot, a házak elôtt fákat ültetnek az új lakók, talán már be is csöngetnek
egymáshoz. Ezek bizonyítják,
hogy megalakulásunknak volt
létjogosultsága.
Futó Judit
elnökségi tag
www.haromhegyek.hu
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A telefon
Azt mindenki tudja, Bell találta
fel. Ezért most nem is kell visszamennünk, az idôben.
Hajdanán, itt a Hegyen a hírközlést alapvetôen, néhány telefonfülke biztosította, amirôl most beszélgethetünk. Aki nem tudná, tantuszszal, egy kis érmével mûködtek.
Ezeket a traﬁkokban lehetett beszerezni, kettô forintért.
Ha az ember kifogott egy beszédesebb szomszédot, akinek hoszszabb ügyintézése adódott, esetleg
régen-hallott, szintén bôbeszédû
barátját, barátnôjét találta felhívni,
no akkor sorban kellett állnunk.
Néha szép számmal jöttünk össze.
Ilyenkor nem maradt más hátra elmélyítettük, a jó-szomszédsági
kapcsolatokat. Túljutottunk a „csak
köszönünk” idôszakon. Leginkább
kertápolási tanácsokat, vicceket,
híreket cseréltünk. Nos, így múlattuk az idôt.
Persze mindeközben már beadtuk saját telefonra is a kérvényt. Az
„esdeklést” többször is megismételtük. Érthetetlen módon, az akkori telefon-adományozó „felelôs”,
a Posta nehezen adott vonalat.
Voltak olyan szomszédok, akiknek
már két telefont is bekötöttek, míg
mások arról számoltak be harminc
évet (?) kellett várni a telefonra, a
hatvanas évek végétôl a kilencvenesek végéig. A mai ﬁatalok, talán,
el sem hiszik, hogy ez hogyan is
lehetett.
Jelenleg, pár perc alatt, akár
pöttyös készüléket is vehetünk,

bármilyen kedvenc dallammal.
Elképzelhetô, lassan eljutunk oda,
hogy ingyen adják a készüléket,
csak telefonáljunk?
Alternatív lehetôségként volt
még egy mód a telefonálásra, ha
a szerencsés hegylakó, szomszédja, eredendôen rendelkezett vezetékes készülékkel. Ide, végveszélyben volt illô, bekérni magunkat, „rövid leszek” alapon. Két forint ellenében beszélhettünk. Ha
elnyúlt a beszélgetés, illetve, ha
véletlen mellétárcsáztunk, az volt
a tisztesség, ha több pénzt hagyunk hátra. Jó jel volt, „megszeretett a szomszéd”, amennyiben
megengedte, a címére kérhetjük a
telefonhívásokat,
üzeneteket.
Ebben az esetben átkiáltott: telefon, tessék sietni …
Szóval ott tartottunk, ha végre
kaptunk készüléket, 37.500.- forintot gomboltak le rólunk, a vonal
bekötéséért.
Az örömünket tetézte, a
bekövetkezô, magas telefonszámlák miatti probléma-dömping.
Az iskolás csemeték, bizony a
mai napig, akkor is megemelik a
telefonkagylót, ha öt perce váltak
el, órákig tartó, „halál-fontos”
ügyekben folytatott beszélgetés,
bulizás
után,
a
kedves
barátnôjüktôl,
barátjuktól.
Valószínû, mivel mi, a felnôttek,
régebbecskén voltunk az említett,
gyönyörû kamaszkorban, erôsen
értetlenek vagyunk az ügy kapcsán. Persze, így aztán nehezen

pengetjük ki az „obulusokat”, a
számlák megérkezésekor.
És elkövetkezett, a mobilok kora! Na, ez aztán, megér egy külön
„misét”. Manapság nagyon sokaknak van, több okból is. A
szülôknek gyakran, hivatalból, ez
az alap. Az egészen ﬁatal srácok is
kapnak, azért, hogy elérhetôek legyenek. Ha nincs nagyszülô, aki
felügyelné napközben a gyermeket, a dolgozó szülôknek megnyugtató tudni, amíg ôk munkában vannak, a gyermek rendben
teljesíti, az iskola idôn túli programjait. Esetleg délután érte kell-e
menni az iskolába, vagy valami
vészhelyzet alakulna ki, stb.
Ez valóban nagy segítség lehetne, ha a gyermek nem csinálna
szédületes számlákat. És nem veszítené el, folyton, a készüléket.
Aztán itt van még a nagyszülôk
öröme. Ôk persze folyamatosan el
vannak bûvölve a technika csodáitól. Lám csak, az újmódi készülékkel még fotózni is lehet. Sôt valamiféle kütyükkel kiegészülve Tv
kapcsolatot lehet létesíteni, ügyeket intézni. Már autópálya matricát
is be lehet szerezni. Ez pedig óriási. Amikor az ember a rosszul kihelyezett útjelzô táblák miatt, pechére, ráfut a „matrica-köteles” sztrádára, és kétségbeesve tapasztalja,
már csak az országhatárnál lehet
lekecmeregni róla. De mivel ugye
az okos telefonnal azonnal vehetünk matricát, senki nem feltételezheti rólunk: rossz-szándékú útkop-

Látogatás a Teakatlanban
A Vörösvári út 37. szám alatt található Koppány
Viktória teaüzlete. Három éve üzemel a bolt és látja
el különleges termékekkel és tanácsokkal a betévedô
vásárlókat.
A helységben körülnézve találkozhatunk medvehagyma, csillagánizs, ökörfark kóróvirág, gyömbér teával éppen úgy, ahogy megtalálhatók a klasszikus fekete, zöld és gyümölcsteák is. Vannak egyéb
kiegészítôk is, mint a teázáshoz elengedhetetlen kekszek, amik se nem sósak, se nem édesek, inkább natúrnak mondhatók, hiszen fontos hogy ne nyomják el
a tea ízét – magyarázza Viktória. A teák zömét közvetve a Woolenhaupt cégtôl szerzik be, amely egy 125
éves múlttal rendelkezô tea és vaníliakereskedô vállalat. De tartanak a polcokon az angol Clipper teái közül is. Nagy slágernek számít a vevôk között a gyömbér és erdei gyümölcs tea. De változóak a vásárlási
szokások. Amíg 3 éve nem is nagyon tudták mi az
rooibos, mára keresett termékké vált. A klasszikus teakeverékek helyett egyre inkább kérnek távol-keleti,
ismeretlenebb, elvontabb keverékeket. A klasszikus
fekete teák nagy elônye hogy garantálható a
minôségük, kevésbé változóak évrôl-évre. Hiszen a
teát is szüretelik, így ahogy egy szôlô is más bort ad-

hat évrôl-évre, úgy a teák minôsége is változhat, márkától függetlenül. Leginkább a sok összetevôt tartalmazó teakeverékek vannak kitéve ennek a veszélynek. Vásárlói kérésre, maga Viktória is készít teakeverékeket. Egy különleges, ritka tea ajándéknak is
megfelel, sokan ajándékba vesznek valamilyen ritkább, ismeretlenebb teafüvet.
Varga Szabolcs

tatók vagyunk. Noha az egészre,
semmi szükségünk sem volt, még
is megmaradhat a büszkeségünk.
Nem olcsó ez nekünk.
Hogy az idôsebbeknek mindezek kezelését gyorsan meg kell
tanulni? Hát kérem ez már más
tészta! Viszont egészen kicsi unokák, készségesen, villámgyorsan
elmagyarázzák a szerencsés
ôsöknek. Mert bizony ezek a kicsi
drágák, sokak szerint, direkt úgy
születnek, hogy mindezeket
automatice tudják.
A hajdan-volt ﬁatalok régi álma
is teljesült a mobil által. Hányszor
álmodoztak „anno” arról, ne csak
hallják a kedves hangját, hanem a
telefonálás alatt láthassák is a drága arcot.
Most kérem, a készüléket videóra lehet állítani, mi több, néhány
puszi erejéig még csücsöríthetünk
is! Istenem, hogy ezt is megérhettük!
Leges-legvégül. A telefon segítség a hétköznapokban, egy áldás
– mondják sokan.
Csak azt ne hallanánk, a mobil
gyakori, mértéktelen használata,
esetleg valamiféle sugár-ártalmat is
okozhat.
Lehet, hogy ezt azok terjesztik,
akik már unják a magas telefonszámlákat.
Tessék mondani, akkor most mi
legyen? Adhat választ valaki?
Pedig megtehetné, akár telefonon is.
W. Grass

Sáringer Erzsébet:
(Hegyvidéki haikuk)

Évszakok
1
Katicabogár
szalad, rügyezik az ág
zsendül a világ
2
Forr a levegô
az aszfalton délibáb
hûsölnék inkább
3
Símogatnak a
párás, langyos reggelek
enyhül a meleg
4
Hó, hó mindenütt
görgeti a jeges szél
zúg tombol a tél
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Sóstó 2012
Nagyon vártuk. Talán jobban, mint eddig, hiszen sokaknak ez volt az utolsó táborozása
erdôaljásként. Idén 47 tanulónk töltött velünk
egy felejthetetlen hetet.
Egyre többen érezzük úgy, hogy nincs nyár
Sóstó nélkül. A gyerekek közül sokan már 4-5
éve „járnak” ide, de nagyon örültünk az újaknak is, akik biztos vagyok benne, hogy jövôre
is eljönnek.
Táborunk a megszokottnál kicsit késôbb, július 9-én kezdôdött. Az idôjárás idén is kegyes volt
hozzánk. Már az elsô napon volt „éjszakai fürdés”. Ennek különösen a negyedikesek örültek,
hiszen ez eddig csak a „nagyok” kiváltsága volt.
Minden nap fürödtünk a 27 fokos
Balatonban. Különleges hangulata van a közös
vízibiciklizésnek, hiszen ilyenkor 40 gyerek
csúszdázik, ugrál és persze „harcol” egymással.
Ezt természetesen idén sem hagytuk ki.
Nagyon jó hangulatú volt a kerékpártúra. A
gyerekek ügyesen, fegyelmezetten, a szabályokat betartva bicikliztek. Nem bánta meg, aki eljött, hiszen gyönyörködhetett a csodálatos kilátásban a Balatonra.
Az idei kirándulásunkat strandolással kötöttük össze Siófokon. Este sétáltunk a központban a nyáresti forgatagban.
A saját programok mellett részt vettünk a közös tábori programokon is. Két alkalommal volt

diszkó, ﬁlmvetítés és karaoke. Ezen a nyáron is
sokat sportoltak a gyerekek Edit néni vezetésével. Indultunk a tábori olimpián zsinórlabdában, röplabdában, fociban és tollaslabdában, a
kisebbek Rita néni vezetésével kidobósban.
Nagyon jól szerepeltünk minden versenyszámban. Volt vízi futóverseny is, amiben több dobogós helyezést is szereztünk.
Csilla néni a tábor minden napján gondoskodott róla, hogy az ügyes kezû gyerekek csodaszép alkotásokat készíthessenek. Sok szép falikép készült dekupázs technikával, amit a gyerekek hazavihettek emlékbe. Sokan készítettek

Erdôaljások
a Szigetközben
Nyári erdôaljás kenutúránkon a Szigetközbe látogattunk el.
Jártunk már itt két alkalommal, de mivel szívünkhöz a hazai vizek közül e térség áll a legközelebb, ezért újra tele voltunk lelkesedéssel.
A Dunakiliti határában egy szigeten kiépült Vadvíz kempingben szálltunk meg. Csillagtúrákat tettünk révkalauz segítségével. A több száz ág között nagyon könnyen el lehet tévedni a
vízi labirintusban.
A legnagyobb élményt a százával körülöttünk lüktetô édesvízi medúzák közötti lelkes fotózás, s a csendes evezés jelentette. Ilyen élményben még egyikünknek sem volt része. Végzôs
nyolcadikosaink önálló kenuban küzdhettek a vízi csatákban.
Volt ahol a kenu félig megtelt a játék végére vízzel.
Jövôre a Rábára megyünk.
Szirtes Csaba

www.ohegy.hu
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hûtômágnest, ami azóta már bizonyára a konyha dísze. Nagy sikere volt a batikolásnak is. A
táborban mindig az egyik legnépszerûbb foglalatosság a gyöngyfûzés. Nagyon szép gyöngyékszerek készültek, amit utána nagy örömmel
viseltek a gyerekek.
Nagyon hamar eltelt az egy hét. A búcsúestén sok-sok oklevelet és édességet kaptak
ügyes sportolóink, legrendesebb sátorlakóink.
Mikor meggyújtották a „SÓSTÓ VISSZAVÁR”-t,
kicsit elérzékenyülve egy emberként kiabáltuk,
hogy VISSZAJÖVÜNK, VISSZAJÖVÜNK……
Szánáné Misuth Zsuzsanna

Napközis tábor 2012
Idén nyáron is sok
erdôaljás gyerek töltötte
a szünidô egy részét a
Barátság parkban, a napközis táborban.
Reggel fél nyolckor
már megjelentek az elsô
korán kelôk a ﬁtnesz
parknál. Amíg mindenki
megérkezett lehetett játszani, sportolni, vagy
egyszerûen csak beszélgetni, ébredezni. Reggeli
után elfoglaltuk régi, jól bevált helyünket az árnyas fák alatt, a medence közelében. Nekünk van a legjobb táborhelyünk, ez egészen biztos. Miután kikölcsönöztük kedvenc társasjátékainkat, labdákat, pingpong felszereléseket, sportszereket, elkezdôdött a nap.
A tikkasztó melegben mindenki legszívesebben a vízben lubickolt egész nap.
A gyerekek emellett használhatták a
mûfüves focipályát, a festôi környezetben található strandröplabda pályát, a
pingpong-asztalokat és persze a
csocsót.
Idén sok érdekes, színvonalas program várta a táborozókat. A táborban
gyakori vendég volt a lôtéri busz, aminek mindig nagy sikere volt. A játszóházban különleges természetes anyagokból készült logikai játékokat próbálhattak ki a gyerekek. A türelmesebbek órákat töltöttek el egy-egy ördöglakattal, és voltak, akik valamelyik tár-

sasjátékban mélyedtek el. Régi kedves
ismerôseink, az Óbudai Judo Club
edzôi is többször elvitték a csoportot
egy játékos judo-foglalkozásra. Volt vízi aerobic és játékos úszóverseny is.
Ebéd után az árnyékba húzódtunk egy
kis pihenôre, de a gyerekek alig várták,
hogy újra a vízben játszhassanak.
Nagyon jó eredményt értünk el a tábori sportversenyeken, a focibajnokságon és a strandröplabda-bajnokságon.
Az elsô héten külsô programot is
szerveztünk. Az UTE Kajak-Kenu Sport
Klub telepén jártunk, ahol megismerkedhettünk a sárkányhajózás rejtelmeivel, és kipróbálhattuk tudásunkat a
szakosztály hajóján. A program nagyon
jól sikerült.
Egy tábori nap 15:30-kor uzsonnával
zárult. A szülôk 4 óráig érkeztek meg a
játékban, strandolásban elfáradt nebulókért.
Szánáné Misuth Zsuzsanna
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,,Egynek minden nehéz,
sokaknak
semmi sem lehetetlen”

AZ EGYESÜLET
HÍREI
Újdonság: a tagkártya!

Apa !

Kedves egyesületi tagok!
Szeretettel kérünk mindenkit, hogy aki
még nem rendezte az idei, 2012-es tagdíját,
utalja el az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete
11703006-20032630 számú OTP számlájára,
vagy ﬁzesse be személyesen Kiss Katalinnak
a Táborhegyi Népházban (szerdánként, 1719 óráig). A tagdíj összege: keresôknek
2.000.-Ft, nyugdíjasoknak és diákoknak
1.000.-Ft. További adományokat is szívesen
fogadunk, sokat segít vele, köszönjük!
2012-tôl a tagjainknak un. tagkártyát
adunk, amelynek tulajdonosai egyes
rendezvényinken elôre jelzett kedvezményben részesülnek.
Elnökség

Édesapám, Markó
János, 82. életévében
elhunyt. A család
1970 óta lakott a „hegyen”. Tavaly édesanyámat, Ica nénit, ez
év augusztus 30-án ôt
kísértük utolsó útjára.
Biztos vagyok benne, ahogy
Apát ismerem, már megszervezte, és jönnek is hétfôn a „hegyi” kártyapartnerek: Varga
Béla bácsi (az Erdôalja útról),
Kun Bandi (az alsó szomszéd),
Anya meg süti az elmaradhatatlan sajtos pogácsát a fröccs
mellé.
Markó Mari

Markó János
1988-ban
a
FÉGAT (Fôvárosi
Épületfenntartási
Gazdasági Társaság) igazgatójaként ment nyugdíjba.
Pozíciójánál fogva, és kapcsolatai
révén sokat segített a hegyvidék közmû és úthálózatának
fejlesztésében.
„Markó János jelentôs érdemeket
szerzett
az
építôiparban, az ingatlankezelésben. 44 év eredményes
és áldozatos munkájával,
felelôs vezetôként nagymér-

Ünnepeljetek a
Táborhegyi Népházban! Önkéntesek fogadása
Örömünkre, egyre több megkeresés érkezik,
hogy kivennék a Házat esküvôre, házassági
évfordulók, születésnapok megünneplésére,
osztálytalálkozók, céges partik megrendezésére.
Hirdetjük hát magunkat: ünnepeljenek
nálunk, lakóhelyükhöz közel, reális áron
bérelhetô termeinkben.
A terembérleti díjak megtalálhatók a honlapunkon: www.ohegy.hu, vagy érdeklôdni lehet
Novathné Kiss Ildikónál a 30-808 9066 telefonszámon.
Elnökség

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
• Angol tanítás, korrepetálás a Testvérhegyen diplomás tanárnônél. Tel.20 213 1738.
• Kézi és gépi pedikûr a Hegyen! Kérésre házhoz is
megyek! Tel.: 20-243 3154
• Vasalást szívesen vállalok. Tel: 20-482 4807
• Bútorklinika a hegyen! Mindenféle bútor javítása,
felújítása, antik és stílbútorok szakszerû restaurálása! Tel: 388 2464 vagy 30-754 3188

Az Egyesület Elnöksége elhatározta, hogy az
egyes rendezvények szervezésére önkénteseket fogad be. Igaz nincs ma az egyesületben
olyan, aki a munkáját nem önszántából, ﬁzetés,
vagy más anyagi juttatás fejébe végezné, mégis
szükségesnek látszik a megoldás. Nem tagjaink
érdeke, hanem több jelentkezô van, aki a
közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló
2005. évi LXXXVIII. Tv. adta feltételek mellett
kíván térítésmentes munkát végezni. Miután a
Nemzeti Erôforrás Minisztériuma minket nyilvántartásba vesz, várhatóan októbertôl, jogosultak leszünk önkéntesek fogadására.
Elnökség

Állandó programok
a Táborhegyi Népházban
1037 Budapest, Toronya u. 33.
Jóga mindenkinek

h.
cs.
Társastánc kezdô
h.
Társastánc haladó
h.
Társastánc iﬁ
sz.
Pilates torna
sz., p.
Pilates torna
sz., p.
Kreatív tánc leányoknak k., cs.
Nôi torna
k., cs.
Férﬁ torna
k., cs.
Zenebölcsi
második k.
Bridzs klub
sz.
Hastánc
p.
Basic arobic
sz., p.

tékben hozzájárult a fôváros
arculatát meghatározó történelmi épületegyüttesek helyreállításához, felújításához,
többek között a ma már világörökségnek számító Budai
Vár-együttes mindenki által
megcsodált szépségének kialakításához.
Nevéhez
fûzôdik többek között a
Budavári Palota épületeinek
és környezetének újjáépítésén túl, a Gellért szálloda
korszerûsítése, a Mûcsarnok,
a Budaörsi Repülôtér felújítása, és még igen sok jelentôs
épület építése, felújítása.”
forrás: FÉGAT 1989. január

Játékklub
Szeptember 20-tól, csütörtökönként,
15 órától estig
Kedves Játszótársak! Most már biztos, hogy
megalakul a játékklub, mivel többen is jeleztétek részvételi szándékotokat. Kérlek véssétek
be a naptárba, hogy szept. 20-án és utána minden csütörtökön 15 órai kezdettel mûködik a
játékklub. Ha valaki nem ér ide kezdésre, semmi gond, hiszen csatlakozni bár mely
idôpontban lehet, este pedig addig maradunk,
ameddig játékos kedvünk bírja. Francia és magyar kártya lesz. Aki egyéb játékra gondolt - pl.:
társasjáték, dominó, sakk stb. - az kérem hozzon magával, vagy szóljon elôre! Ha bármilyen
egyéb kérdés felvetôdne, hívjatok, írjatok!
Kiss Kati
tel: 387 3502
e-mail. kkatie @freemail.hu

17.00-18.30
9.00-10.30
19.00-20.00
20.00-21.30
18.00-19.00
8.00-10.00
18.30-19.30
17-00-18-00
18.00-19.00
19.30-20.30
10.00-11.00
18.00-22.00
15.00-17.00
17-00-18-00

Egyesületi iroda nyitva tartása: szerdán 17.0019.00 h–ig, a hét többi napján elôre egyeztetett
idô-pontban, tel.: 430 1326. Gondnok: Gáspár
Aranka, tel.: 30-394 0031. Bejárat a Népház udvaráról.

Varga Dániel és Vargáné Pirchala Zsuzsi
örömmel tudatjuk, hogy ﬁúnk, Bendegúz
augusztus 21.-én megszületett
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Óhegy-hírek

Óbudalux Ingatlaniroda
Testvérhegy, Táborhegy, Remetehegy, Mátyáshegy
Nettó jutalékunk: 3% • Hívjon bizalommal! 30-696-696-9

Forster Judit

www.obudalux.hu www.taborhegyi.hu

irodavezetô-építész

wwww.remetehegyi.hu

1037 Budapest,
Erdôalja út 46.

Összesített ingatlankínálatunkat itt találja: www.obudalux.hu, www.obudaihegyvidek.hu
NE BÚSLAKODJON, HA LEMARADT A JABLONKA-GARDENBEN ÉPÜLT LUXUSLAKÁSOKRÓL!
4 darab MINIMAL stílusú, 1 nappali + 3 hálószobás lakás épül Táborhegyen, mindegyik kizárólagos használatú kerttel!
Lakás

Szintek

Alapter.

Terasz/erk.

Kiz. Kert.

Ár

1. lak. (Fsz.)

1 szintes

93,8 nm

20 nm

150 nm

63,40 MFt

2. lak. (Fsz+1. em)

2 szintes

97,4 nm

20 nm

150 nm

65,50 MFt

3. lak. (1. em.)

1 szintes

93,8 nm

7 nm

150 nm

61,35 MFt

4. lak. (Penthouse

1 szintes

92,8 nm

42,8 nm

150 nm

68,42 MFt

Teremgarázsok

3 MFt/db

Tárolók

250 EFt/nm

Mindegyik lakáshoz 2 fürdôszoba tartozik!
A lakások 20% kezdôrészlettel leköthetôek, banki garanciával, kockázat nélkül!

SÁGI MAGDI
INGATLANIRODÁJA
Óbuda - Hegyvidéki ingatlanok
értékesítése, bérbeadása
Sági Magdolna irodavezető
1037 Bp., Remetehegyi út 52.
Mobil: 30-378 5113, tel./fax: 388 5919
E-mail: sagimagdi1@gmail.com
www.sagimagdi.ingatlan.com

Céges arculattervezés
Csomagolás tervezés
Kiadványszerkesztés
Papír reklámtasak tervezés,
kivitelezés
06 20 886 3327
mikes@t-online.hu
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AZ ÖN OPTICNET PARTNERE

LENS OPTIKA EUROCENTER
1032 Budapest, Bécsi út 154.
Telefon: 06 1 43-74-629
www.lensoptika.hu
Nyitva tartás:
hétfô-szombat 10-20 óráig, vasárnap10-18 óráig
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