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SZÍNEK ÉS FORMÁK
címmel

a Virányosi Alkotók-klubja tagjainak

/Baloghné Buzás Éva, Gulyás-Kovács Istvánné, Hegyiné 

Pásztóy Mária, Horváth Judit, Huszár Jutka, Kármán 

Zsuzsa, Kérdô Bálintné, Németh Csilla,  Szabó Kinga, 

Vadász Péterné, és Süveges Julianna a klub vezetôje/

üvegfestmény és mozaikkép kiállítása nyílik

október 12-én, pénteken, 18.00 órakor
a Táborhegyi Népházban.

A kiállítást megnyitja:

László Elemér 

Nívó-díjas festômûvész

(Részletek a 3. oldalon)

ELEKTRONIKAI ÉS

VESZÉLYES HULLADÉKOK
ingyenes begyûjtése!

október 6-án, szombaton, 8-14 óráig.

Gyûjtés új helyszíne:

a Jablonka út és a Farkastorki lejtô sarkánál

(a kápolna mellett)

ÔSZI TAKARÍTÁS 

A HEGYI UTCÁKON
Találkozó:

október 6-án, szombaton, 10 órakor

az Erdôalja úti iskolánál.

Kesztyût, esô esetén jó cipôt mindenki hozzon magával, 

zsákot biztosítunk! A megfáradt szemétgyûjtôket

fôtt virslivel várjuk  a Népházban.

VASÁRNAPI MOZI
a Táborhegyi Népházban,

október 7-én, 17.00 órakor
Woody Allen: A világ második legjobb gitárosa /1999/

Október 21-én 17.00 órakor
Woody Allen: Melinda és Melinda /2004/

JÁTÉKKLUB
minden csütörtökön 3.00-tól.

Együtt leszünk, akár estig

Programok:
Ôszi takarítás a Hegyen október 6. szo. 10 h
E + E hulladékgyûjtés október 6. szo. 8-14 h
Vasárnapi mozi október 7. vas. 17 h
Színek és Formák kiállítás október 12. p. 18 h
Koncert a Kálváriáért október 19. p. 18.30 h
Vasárnapi mozi október 21. vas. 17 h

Állandó programok lásd a 11. oldalon
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Miután az európai egyesült hadak 
Magyarországról kiûzték a törököket Mária 
Terézia osztrák császárnô és magyar királynô 
az elnéptelenedett területekre német telepese-
ket hívott, jelentôs kedvezményekkel bíztatva 
a jelentkezôket.

Elôször is telkes jobbágyi státuszt igért. Ez azt 
jelentette, hogy az emberek bizonyos mérték-
ben függetlenek voltak földesuruktól, saját 
házuk és földjük is lehetett. Hetente meghatá-
rozott napokon volt a robot, a többi idôt saját 
tulajdonukon dolgozva tölthették.

Mikor Johannes – a rottenburgi család 
harmadszülötte - felfogta, hogy mirôl is szólt a 
kisdobos hirdetménye, nagyot dobbant a szíve. 
Megérezte, hogy micsoda elônyt kínál neki ez 
a lehetôség. Biztos jövôt! Nem kell örökké 
bátyja földjein cselédeskedni, sógornôje kapcá-
ja lenni. Igaz, ott sem lesz teljesen szabad, de 
lesz saját földje és nem fog kizárólag a földes-
urának kegyére szorulni.

Másnap elkéredzkedett a bátyjától – nehezen  
kapott tôle egy újabb szabadnapot, fôleg mert 
nem árulta el, hogy mire kell neki – és bôvebb 
felvilágosítást kért a községházán. Az ott hallot-
tak csak még jobban megerôsítették elhatáro-
zásában. Felfogta, ha ígéretesebb jövôt akar 

magának és jövendô családjának, akkor el kell 
mennie.

Még hátra volt a szerelme, Mariechen és a 
család beleegyezése. A lány eleinte ódzko-
dott a gondolattól, hogy idegen, ismeretlen 
körülmények közé, új hazába költözzenek, 
de végül beadta a derekát. Úgy döntöttek, 
Johannes elôremegy és ha sikerült az idegen 
földön megvetnie a lábát, a lány egy-két éven 
belül követi. Szülei és fôleg bátyja beleegye-
zésének megszerzése már sokkal nehezebb 
volt. Bátyjának igencsak nehezére esett, hogy 
egy ilyen jó és fôleg ingyen munkaerôt el kell 
veszítenie. Szidta is a feleségét, aki rossz, 
piszkálódó természetével megerôsítette öcs-
csét döntésében. Anyja kedvenc fi a elveszíté-
sét siratta. Tudta, ha Johannes kivándorol 
abba a távoli országba, soha többé nem 
fogja viszontlátni. Apja, az öreg paraszt is 
nehezen tudott beletörôdni fi a döntésébe. De 
Johannes szikla szilárdan kitartott elhatározá-
sa mellett.

Mindössze egy év állt rendelkezésére a 
szükséges iratok beszerzésére, az úti felkészü-
lésre, eljutására Ulmba, a kivándorlók 
gyûjtôhelyére.

Gálosfai Jenôné

Futnak a lányok az erdei úton.

Pici mellük táncol az ingük alatt.

Ha meglesed ôket a fenti kanyarnál,

Öreg barátom ne szégyelld magad.

Nemrégen volt….úgy ötven éve,

Velük futhattál gondtalan.

Csupa csókdosás volt akkor az élet.

Csókra a csók, testre a test tapadt.

Most, kicsiny nadrágjukat lesdeled fájón.

Öreg barátom ne szégyelld magad.

 

Mert mindegy volt akkor, hogy a lány

Kövér volt vagy sovány, éltes, vagy fi atal.

Kôkeményen tetted a dolgod,

De a gonosz idô, bizony, elszaladt.

Senki nincs már ki csókodat, kérje.

Öreg barátom ne szégyelld magad.

Nézz a tükörbe! Nézd meg mi lettél.

Krónosz, hogy elbánt veled.

A szemed véres, arcod ráncos és dagadt.

Már csak egy szeretôd van – a boroskancsó.

Öreg barátom, hát, idd le magad!

Pirchala István:

Futnak a lányok…

Hallottak már valaha olyan zenei stílusról 
hogy Trash and Roll? Mond az Önöknek vala-
mit, hogy psychobilly? Bevallom, nekem hiá-
nyos a tudásom ezen a téren. De hogy miért 
érdekes mindez, arról Holup Márk tudna so-
kat mesélni. És hogy ne maradjak tájékozat-
lan, meg is kértem, hogy avasson be kicsit 
említett rétegzenei stílusok világába, de per-
sze az érdekelt legjobban, hogy ô miként 
került ebbe a közegbe.

Együtt jártunk az Erdôaljába, aztán az álta-
lános iskola után más vizeken eveztünk. 
Emlékszem, hogy ügyesen rajzolt és késôbb 
Szentendrén tanult grafi kát, illetve rézkarco-
kat készített, de zenei érdeklôdése nem 
rémlett. Nem véletlenül. Ez a fejezet csak a 
középiskolai tanulmányok vége felé jött el 
életében. Jóbarátja gitározott, és idôvel ô is 
kedvet kapott a zenéléshez. Bár mindig is a 
nagybôgô csábította, meggyôzték, hogy egy 
gitár kisebb anyagi befektetés, és azon is re-
mek dallamokat lehet játszani. Így gitár lett 
belôle, amit vitt magával Kaposvárra is, ahol 
a Kaposvári egyetem mûvészeti karán rajzta-
nárnak tanult. Kaposvárt egy barátságos és 
álmos kisvárosnak írja le, ami tökéletesen 
megfelelt az igényeinek. „Olyan volt, mint 
egy nagy játszótér” – emlékszik vissza 
derûsen. Itt bôven volt ideje gitározni, így 
mire lediplomázott, már jól bánt a hangszer-
rel. Többek közt megtanulta eljátszani a 
Kispál és a borz számait, de gyakran hallha-
tott jazz vagy blues számokat is az albérlet 
ablaka alatt elhaladó járókelô. Mikor már a 
gitárral jól ment, elôjött a régi vágyálma, a 
nagybôgô. Az idô múlásával sem lett olcsóbb 

mulatság a bôgôzés, így gondolta – hogy két 
legyet üssön egy csapásra - készít maga 
egyet, és beadja diplomamunkaként. De 

hogy érdekesebb legyen a dolog, ez a bôgô 
fémbôl készült el. A gitár után, nem volt ne-
héz áttérni a bôgôre, csak az úgynevezett slap 
technikát kellett elsajátítania, hogy a 
rockabillyt tudja játszani.

Már a tanulóévek alatt megkezdôdtek a 
kísérletek egy zenekar felállítására, így szüle-
tett meg az Upside down. A stílus pszichobilly 
volt, ami a rockabillybôl fejlôdött ki, amit ta-
lán nem kell bemutatnom, vagy legalábbis 
elég, ha Elvis Presley nevét megemlítem. A 
pszichobillyre jellemzô, hogy horrorisztikus 
szövegeket írnak a zenéhez, de ezeket a leg-
több esetben humorosan és a komolyságot 
mellôzve adják elô. Késôbb az Upside Down 
formáció felbomlott, de romjain létrejött a 
Tinker Freak, ahol Márk a nagybôgôs és 
vokálozik is. A Tinker Freak arculatának, 
grafi káinak megtervezése is az ô keze munká-
ját dicséri. A Tinker Freak trash and roll zenét 
játszik, és így eljutottunk a kiindulóponthoz. 
A trash and roll – nem véletlen a hasonlóság 
– a rock and roll mûfajából ered, csak egy 
kicsit… egy kicsit más. Aki kíváncsi, hogy 
miben, legjobban teszi, ha ellátogat az egyik 
koncertjükre. A banda azóta V8 trió néven fut, 
és legutóbb Prágában, Chemnitzben, 
Losoncon turnézott, de felléptek az A38 hajón 
is. Márk a V8 trió mellett, még két zenekarban 
játszik. 

A szintén háromtagú CsótányDzsó nevû 
bandában – amit ô maga alapított – gitáros, a 
mûfajban nagynevû Yellow Spotsban pedig 
szintén bôgôsként és énekesként vállal fellé-
péseket. 

Varga Szabolcs

A nagybôgôs

A CsótányDzsó tagjai. Középen: Holup Márk

300 éves mese
A németek bevándorlásáról – II. rész
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Akik régóta látogatói a Vasárnapi Mozinak, 
bizonyára emlékeznek rá, hogy egyszer már 
készültünk egy összeállítással Woody Allen 
fi lmjeibôl. A rendkívül termékeny rendezô, 
aki lassan ötven esztendeje évi rendszeresség-
gel áll elô új fi lmmel, kimeríthetetlen forrás-
nak bizonyul. Az elôzô gondolathoz gyorsan 
hozzáfûzném: szó sincs arról, hogy intenzív 
munkarendje a minôség rovására menne. 
Nyilvánvalóan vannak kiemelkedôbb fi lmek 
ez életmûbôl, de általánosságban elmondha-
tó, hogy végig kiegyensúlyozott színvonalat 
tudott produkálni. Ezúttal a közelmúltból vá-

lasztottunk két kevésbé ismert, mégis kiváló 
fi lmet.

Október 7-én a világ második legjobb gi-
tárosa lesz megtekinthetô. Több életrajzi fi l-
met is készített már a rendezô; ez is közéjük 
tartozik. Közös jellemzôjük, hogy mindegyik 
ál-életrajzi fi lm, vagyis a történetek fôhôse 
kitalált személy. A fi lmek eszközrendszere 
ugyanakkor meggyôzô: a képsorokat 
archívnak tûnô felvételek gazdagítják, 
szakértôk, pályatársak, családtagok nyilatkoz-
nak. A világ második legjobb gitárosa valójá-
ban nem a mû címszereplôjérôl szól, hanem 

a harmincas évek dzsessz-világáról és a kor 
legendás zenészeinek életérôl és sorsáról.

Október 21-én a Melinda és Melindát ve-
títjük, melynek kiinduló helyzete, hogy egy 
kávéházi asztalnál ülve, két színházi rendezô 
hallgatja egy harmadik jelenlévô sztoriját, és 
máris megelevenedik elôttük – és a nézô elôtt 
- a történet. 

Csakhogy egyikük komédiákat rendez, a 
másik pedig tragédiákat és saját világuknak 
megfelelôen látják az események láncolatát, 
ezzel mintegy bizonyítva, hogy komédia és 
tragédia igenis egy tôrôl fakadnak, és csak 
néhány apró körülményen múlik, hogy kinek 
a karjaiban és milyen kilátásokkal végzi az 
ember.

Varga Szabolcs

Woody Allen másodszor
Októberben két kevésbé ismert Allen fi lm a Vasárnapi Moziban

Az üvegfestô tanfolyamot 2009 
elején indítottam útjára a Virányosi 
Közösségi Házban. A lelkes alko-
tótársak szerettek volna a tanfo-
lyam után is együtt maradni, ezért 
szervezôdött késôbb az Alkotók-
klubja. Közben megismertük a 
mozaikozás technikáját is, mára 
már mindkettô nyomon követhetô 
munkáinkban.

Idôközben más üvegfestô tanfo-
lyamokról is csatlakoztak hozzánk, 

de volt olyan is, akit csak az 
érdeklôdése, alkotni vágyása so-
dort a klubba. Így jött létre a lelkes 
csapat, akiknek mûveit mutatjuk 
be a Táborhegyi Népház kiállítá-
sán. 

De láthatják kalandozásainkat 
több kézmûves technikában is, 
melyek mindig örömet jelentettek 
számunkra, és gazdagították alko-
tásaink sorát.

Az utóbbi idôben más közössé-

gek elôtt is bemutatkoztunk. 
Ellátogattunk Pestszentlôrincre, a 
mûvelôdési házba, és a nagy-
könyvtár galériájába is. Mindig 
örömet jelent a felismerés, hogy 
mások is szívesen tekintik meg a 
képeinket, tárgyainkat. A színek 
elvarázsolnak, gyönyörködtetnek. 
Jöjjenek, gyôzôdjenek meg Önök 
is!

Süveges Julianna
az Alkotók-klub vezetôje

Alkotók-klubja
Kiállítás megnyitó október 12-én, pénteken, 18.00 órakor a Táborhegyi Népházban

Táborhegyi szüret. Kicsit ijesztô volt reggeli 
égbolt, de megtelt a busz. Etyeken Gombai Tibor, 
a borász, két sor mustnak való csemegeszôlôt 
tartogatott erre a napra. Pillanatok alatt leszed-
tünk 25 láda szôlôt, aztán egy másik hegyen, az 
„Új-hegy”-en folytattuk a munkát. Itthon 

Wiedmann és Pirchala Istvánok igazi pincepör-
költje várta a társaságot. A darálás, a sajtolás, ami 
kicsit elhúzódott, Sebestyén Béla és társai kitar-
tásának köszönhetôen estére meglett.

Kádár Jóska tudományos szintû elôadása a Szt. 
Donát kápolna történetérôl és helyreállításáról, 

valamint Dr. Pázmándi Gyula, a Borakadémia 
tagjának borkóstolóval egybekötött elôadása, 
vagy inkább „tanórája” a magyar fehérborokról, 
a jó és a rossz bor felismerésének technikájáról, 
a „legjobban ízlik” bor felfedezésének örömérôl, 
rendkívül gazdaggá tette a nap programját.
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A vaddisznó, az ôz, a nyest, a 
borz vagy a róka egyre aktívabb 
jelenléte észlelhetô nemcsak az 
erdôterülettel közvetlen határos 
utcákban, telkeken, hanem a tele-
pülések belsô régióiban is. Egyre 
nagyobb számban fordul elô, hogy 
a lakosok vaddisznócsaládokkal, 
kisebb kondával találkoznak. Ezek 
az állatok méreteiknél és habitu-
suknál fogva félelmet, akár sérülést 
is okozhatnak a velük kontaktusba 
kerülôkkel. A Pilisi Parkerdô Zrt.-
tôl kapott írásos megkeresés alap-
ján a következô tájékoztatást adjuk:

1. A lakosok, ingatlantulajdo-
nosok kötelessége az ingatlan 
vagy telek határolókerítésének álla-
potfenntartása, illetve gyommente-
sítése. Elhanyagolt, rossz mûszaki 
állapotú kerítés nem fogja megaka-
dályozni a disznók betörését. Az 
állatok - amennyiben kondában 
járnak -, a territóriumon belül vál-
tókon közlekednek. A váltók mel-
letti bozótos, elhanyagolt, magas 
aljnövényzetû terület kiváló búvó-
helyet jelent a konda számára. Ezért 
ezeket a területeket karban kell 
tartani. A jelenlegi csapadékhiá-
nyos idôszak miatt elôfordul, hogy 

az állatok a kerti tavakban dago-
nyáznak, fürdenek. A nem 
megfelelô mûszaki állapotú kerítés 
nem állja útját a szomjas jószágnak.

2. Kérjük, ne etessék a vadálla-
tokat, sem konyhai sem zöldhulla-
dékokkal, sem száraz pékáruval. 
Hiszen ezek az egyébként intelli-
gens állatok gyorsan megtanulják, 
hogyan szerezhetnek élelmet minél 
kevesebb energiával. Azokról a 
területekrôl, ahova a lakosok ete-
téssel odaszoktatták ôket, szinte 
lehetetlen természetes közegükbe 
visszaszoktatni a vaddisznókat.

3. A vaddisznók családokban 
élnek, nevelik utódaikat. A malacos 
koca (anyaállat) vehemensen védi 
utódait, akár az élete árán is óvja 
ôket. Amennyiben ilyen állat jelen-
létét észleljük, semmi esetre se 
közelítsük meg az anyát, és ne 
zavarjuk meg utódai gondozásá-
ban. Ilyenkor jó eséllyel ellenünk 
fordul az anya, és természetes ösz-
töneit követve óvja malacait.

4. A kertes ingatlanokon élôk, 
illetve családi házas övezetben la-
kók, ahol közel van az erdôhatár a 
lakott részekhez, gyakran alakíta-
nak ki komposztáló dombokat, 

vagy kerítésen kívül helyezik el a 
lehullott gyümölcsöt, kerti hulladé-
kot. Az ilyen lerakatok természetes 
gyûjtôhelyei a földigilisztáknak, 
kisrágcsálóknak, amelyek a vad-
disznó részére ízletes élelemforrást 
jelentenek. Mindkét deponáló 
megoldás erôsen vonzza a vaddisz-
nókat. A hulladék szakszerû ke-
zelése segít az állatok távoltartá-
sában.

5. Létezik kimondottan vadvédel-
mi kerítés is. Érdemes olyan kerítés-
típust választani, amely a vaddisznók 
betörése ellen is véd. Az interneten 
több típusával is találkozhatunk, 

ilyen pl. az Ursus AS Super, a Tetra-
Vad, a Salgó vagy az Agritex vadháló. 
Közös tulajdonságuk, hogy a kerítés 
szövése talajközelben jóval sûrûbb, 
így sikeresebben meggátolja a vad-
disznó bebújását. Ezt a kerítéstípust 
nem elég a talajfelszíntôl kiépíteni, 
– a vaddisznók feltépését 
megelôzendô a hálót legalább 50 cm 
mélyen le kell ásni a talajba. Kérjük, 
megfelelô magatartással minden la-
kos segítse környezetünk védelmét, 
és vegyen részt a probléma kezelé-
sében, megoldásában.

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata

… és kátyúk, babakocsik, iskola, útszûkület 
– dobbantó, macisajt, sebtábla. Jó egy hete 
unottan poroszkált mind a 90 lóerôm a 
Remetehegyi út újjáépült részén, amikor egy 
kopott, fehér Skodára fi gyeltem fel. A szélvédôje 
mögött érdeklôdô tekintetû egyenruhások ültek 
egy fotóapparátussal. Traffi pax. Valóban, az út 
nyílegyenes, kátyútlan, gyorshajtásra ingerlô. 
Csak amíg a látókörömben voltak, a rend 
ôreinek három kliense is akadt. Ez aztán lelökte 
a fedôt és fortyogok magamban. Igaz, hogy la-
katlan ez az útszakasz, de mégiscsak emberi, 
puhatestû használatban van. Nagyon gyakran 
látni babát toló szülôket, biciklizni tanuló né-
hány éveskéket az út melletti járdán. Ha a kicsi 
leszalad a járdáról, vagy panorámát bámul a 
sofôr, nagy sebesség mellett nagy bajt okozhat.

Aztán ott van a Remetehegyi úttól fölfelé a 
Máramaros út. Vigyázz, Malvin, jön a kanyar! Ez 
az útszakasz minduntalan arra ösztökéli a 
sofôrt, hogy rallyzzon, hogy tépjen ezerrel, 
kanyarodjon csikorogva, száguldjon, had lo-
bogjon a haja! Én nem sajnálom senkitôl a 
lóerôt, de www.rally.lap.hu oldalon számos 
remek próbahelyet találni. Ha marad itt a ked-
ves rallyzó, akkor legyen szíves kikerülni a 
járda nélküli úttesten riadozó gyalogost, ide 
tévedt biciklist, vagy kocogót, a szembe jövô 
kocsi visszapillantó tükrét és farát, vegye be a 
kanyart, meg az azután következôt is. Közben 
rázza dühödten az öklét a szembejövôkre, vi-
tatkozzék velük elsôbbségükön, a jobbkéz- és 
a balfék-szabályon.

A hegyen gyakorló autós már összevethette 
a Máramaros utat a nemrégiben megnyitott 
Remetehegyi út - Máramaros köz útvonallal. 
Tudnivaló, hogy ez utóbbi kicsivel hosszabb és 
itt 30km/órás sebességkorlátozás él, de a 
Máramaros úton 20km/óra a határ. Így az, aki 
mögöttem autózik a Remetehegyi úton észak 
felé, a keresztezôdésnél balra felkanyarodik a 
Máramaros útra, míg én egyenesen továbbme-
gyek a Remetehegyin és fent a két utca találko-
zásánál az orrom elôtt elrobog, annak a kocsi-
jából hiányzik az alsó 0-40km/h regiszter. 
Szervízbe az ilyen kocsival!

A Királylaki úton a buszsofôrök magas lóról 
tekintenek arra a kezdô sofôrre, aki még életé-
ben nem látott kanyart, buszt, tükröt egyszerre. 
Egy-két villámot kicsiholnak a szemük sarká-
ból, de nem szólnak, türelmesen kivárják, míg 
a kedves sofôrtárs rájön, hogy mégiscsak elfé-
rünk.

Macisajt, vagy másként „elsôbbség adás 
kötelezô” jelzôtábla védi az Erdôalja úton 
jövôket a Viharhegyi út felôl. A domborzatot 
követô úttest pályáján egy völgyszerû vonal 
van, ami lefelé, a Viharhegyi út felé lejt is. A 
kanyarodók nagystílû kanyarral bejárják az 
egész keresztezôdést, ugorjon aki tud, akár 
szembejövô kocsi, akár gyalogos!

Van a hegyen egy dobbantó. Én csak így 
hívom, az Erdôalja úton, a Hedvig utcai busz-
megálló és a kisbolt fölött. Egy olyan dombról 
van szó, aminek a túloldala egyik irányból sem 
látszik, az út kanyarodik is, az úttest, pedig 

leszûkül. Járda az egyik oldalon hiányzik, de 
ott van buszmegálló, tehát gyalogos forgalom 
és busz is. A Hedvig utca lejtôje is ide csatlako-
zik be, az innen kikanyarodónak az Erdôalja út 
egy része takarásban van a kanyar miatt. Csak 
akkor látja azt, ha bedugja a kocsi orrát a 
keresztezôdésbe. A keresztezôdést harmincas 
sebességhatáros táblák védik több helyen. 
Mégis, úgy repdesnek és aztán huppannak az 
Erdôalja úton robogó kocsik, mint kertben a 
cserebogár. Védtelen az épp ottlevô gyalogos, 
a kanyarodó. Vajon mi az a 30km sebességkor-
látot jelzô tábla, talán ügyetlen utcalány?

Szomorú látvány a csomaggal, vagy anélkül 
babakocsit és pedálos játékmotoron csipogó 
csemetét terelgetô szülô rémülete, ha a járdán 
parkoló kocsik miatt a család az úttestre 
kényszerül. Amúgy is kevés a járda a hegyen, 
de ahol van, oda is a kasznit tesszük, a pénzért 
javíthatót, cserélhetôt. Mert féltjük, nehogy más 
kocsi összetörje, vagy, mert utat hagyunk más 
kaszninak. Közben a puhatestût lezavarjuk a 
kerekek alá. Ha a KRESZ-t nézem és nem téte-
lezek fel senkirôl semmi rosszat, akkor azt 
mondom, hogy ezek a járdán parkoló kocsik 
épp elromlottak, csak még nem nôtt alájuk a 
szerelôakna….

Ha kiszállunk a kocsiból itt a hegyen, ha 
gyalogosnak állunk, látunk olyan Hegylakótársat 
is, aki takarítgatja, rendezgeti a portája elôtt a 
járdát növénytôl, lombtól, hótól, hogy a gyalo-
gosok elférjenek.

O. V.

Vaddisznók belterületi jelenléte

Száguldás – Porshe – szerelem…



Délután négy körül érkezünk a Kincsem 
Parkba, kicsit kapkodva; az elsô futamot már 
elindították. Belépünk az épületbe. A pultnak 
támaszkodó nagy öregek elmélyülten böngé-
szik az indulók névsorát, valaki a tv kijelzôrôl 
szerzi az információkat, nagy a sürgés a kasszák 
elôtt. Kimegyünk a lelátóra. Nem mondhatnám, 
hogy alig találunk ülôhelyet, de azért vannak 
érdeklôdôk. Mit érdeklôdôk? Szenvedélyes já-
tékosok ezek, mindegyik ott szorongatja a ke-
zében a fogadási jegyzéket, teszem hozzá: 
megszokásból. Valójában jól tudják melyik ló, 
milyen formában van, mit produkált az elôzô 
versenynapon, gúnynevükön említik a zsoké-
kat, és mindig biztos tippjük van a befutóra. 
Gyuszi bácsi jut eszembe a Sose halunk meg-
bôl. „Ácsi, ácsi, itt a Gyuszi bácsi” Gyuszi bácsi-
nak is mindig holtbiztos tippje volt.

Pár perc van már csak a IV. futamig, a lovak 
rajthoz állnak. Mindenki elhelyezkedik, a foga-
dási jegyzék helyett már tiketteket szorongat-

nak a kezükben. A futam kezdetével feszülten 
fi gyelik a verseny alakulását, itt még semmi 
nem dôlt el. Ahogy Gyuszi bácsi mondaná: „Hol 
van még a vége? Lehet esô, lehet hó.” A cél 
felé közeledve, akik még játékban vannak, 
egyre hevesebben bíztatják szerencséjük ková-
csát. Gyere b****g!!! - harsogja a jobbomon egy 
kétségbeesett fogadó, majd pár másodperc 
múlva keserûen dobja el szelvényét. A papír 
fecnit felkapja a szél, és a többi vesztes tikettel 
– és kellemetlen emlékkel - együtt elfújja.

Magával ragad a miliô. Én is lázasan kezdem 
lapozni a fogadási jegyzéket. Hadúr a favorit, 
nem kockáztatok nagyot, ha megteszem 200 
Forinttal tétre. Kaméliás Hölgyet és Medáliát 
pedig helyre. Ha ez egyik nem is, a másik tuti 
befutó. Mire visszatérünk a fogadásból a tribün-
re, a paripák már a bemelegítô köröket róják. 
Már nem kívülrôl szemlélem a lelátó népét, egy 
vagyok közülük, a rajt után én is fészkelôdve 
morzsolom a szelvényemet. Egybôl a start után 

bemondják: érvénytelen, meg kell ismételni. 
Pedig Hadúr volt az élen. A következô már 
jobban sikerül. Nem hiába Hadúr a favorit, 
megint az élre tör. Kaméliás Hölgy is az élboly-
ban, csak Medália cammog hátul, a hálátlan 
gebéje. Az elsô kör után is hasonló marad a 
felállás, de az utolsó kanyarban az ismeretlen-
ség homályából Lear király tör elôre táltosként, 
megkavarva a mezônyt. Hadúr visszamarad, 
Kaméliás Hölgy is leszakad, Lear Király min-
denkit maga mögé utasít, de mögötte jön 
Medália is! Képtelenség megmondani a befutót, 
annyira együtt ért be az egész mezôny, meg kell 
várni a célfotót. Ekkor bemondják, hogy meg-
óvják a futamot, egy versenyzô elhagyta a pá-
lyát, valószínûleg kizárják. Türelmetlen várako-
zás kezdôdik, a feszült csöndet bekiabálások 
törik meg. Több pontján a lelátónak viták ala-
kulnak ki, egymást gyôzködik igazukról a fo-
gadók. Kíváncsian várom a végeredményt, talán 
Medália, a hálátlan gebéje beért helyre. 
Várakozás közben, azon kezdek morfondíroz-
ni, kire tegyek a következô futamban.

Varga Szabolcs
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Holtbiztos tipp

Hét dombján az Örök Város

Nyújtózkodik – kicsit álmos

Ébredve nyári reggelen

Fény-tündér jár a kerteken

Bevilágít mindenhova

Templomokba, otthonokba

Csillan a Fórum oszlopán

Sétál a Via Appián

Úton, hol a cipôm koppant

Légióknak lépte dobbant

Viselte idô kerekét

Császárok díszes szekerét

Elmerengve néztem ott

A követ, ami megkopott

Melyet egykor ide szállít

Ezer szolga, sorba állít

Dicsôítve Föld Urát

A gyôzedelmes katonát

S mi dicsô volt, 

           lám mára rom

Kô, épület, hatalom

S kitôl földrész rettegett

Most egy gyermek nevetett

A megcsonkított arcú torzón

Rómában az antik korzón

A birodalom összedôlt

Diadalíve összetört

De virágok a romokon

Úgy nyílnak, mint egykoron

Idô mintha nem is telne

Világokat eltemetve…

Brezovits László

Róma
romjain

Szeptember 15-én este nyolc 
órakor Óbuda négy vidékén, négy 
egyesület barátai, mi is, fáklyákat 
gyújtottunk. Így négyen, közel 
130-an voltunk. A Civilek éjszaká-
ján, az esti sötétben indultunk sé-
tára, egymásnak fényekkel integet-
ve. Az eseményt a Háromhegyek 
Egyesület szervezte, a fáklyákat is 
ôk szerezték be nekünk. Ôk 
Arany-hegyen, a „Pici térrôl” indul-
tak. Az Aquinkum-Mocsáros 
Egyesület integetôi a Gladiátor ut-
cai családi pihenôparkból indulva, 
a széltôl kicsit megtépázott fák-
lyákkal várták az érkezôket. A 
Menedék a Csúcshegy Barátainak 
Egyesület csapata pedig a Csúcs-
hegy lábainál tanyázott.

Mi Óhegyiek, gyerekek és 
felnôttek, több mint 30-
an gyÐltünk össze a 
kápolna elôtt. Egy kicsit 
korábban, ezért ott még 
nem mertünk fáklyát 
gyújtani. Féltünk, hogy 
a szélben leég, mire el-
jön az integetés megbe-
szélt idôpontja. Jablonka 
úton csak egy-két égô 
fáklyával sétáltunk vé-
gig, de letérve az útról 
már mindenki meggyúj-
totta, így a Táborhegyi 
lejtôn és a Gölöncsér 
utcai földúton már mi is 
fénycsíkot képeztünk 
magunk felett. A 
Drasche bánya tetején, 
egy ferde terepen ver-
tünk tanyát. A sötétben 
jól látszódtak Mocsáros 
és Arany-hegy, de egész 

Óbuda, sôt Pest csodálatos fényei. 
Császár Feri, aki Budapest díszvilá-
gításáért felelôs, nagyon-nagyon 
büszkén lépdelt köztünk.

Mocsárosiakat tehát jól láthattuk 
volna a völgy felett, rá is fogtuk 
néhány fényfoltra, hogy ôk azok, 
de nem voltunk biztosak. A 
háromhegyiek vonulását viszont 
jól láttuk. Hosszú sárgás fény im-
bolygott. Szinte áthallatszott a vi-
dámság. Mentek fel az Óvár utcán, 
majd a Jeles utcán át a Szôlôvész 
utcába érkezve fáklyáikkal Óbuda 
lógóját, egy jól kivehetô nagy Ó 
betÐt alakítottak. Válaszul mi is 
megtettük. Nagy köralakot képez-
tünk a lejtôs terepen, akik alul 
voltak azok leguggoltak és szinte 
földre tették fáklyáikat, akik felül, 

azok meg nagyot nyújtózkodtak, 
hogy Arany-hegyrôl minél tökéle-
tesebb O betû látszódjon. A 
vesszôt „otthon felejtettük”, ahhoz 
létra is kellett volna. Csúcshegyiek 
a háromhegyieket jól láthatták, 
minket viszont nem, mert a 
Testvér-hegy betakart.

Aztán zsíroskenyér, lilahagyma, 
kinek tea, kinek bor, kinek hosszú-
lépés - hazafele. A hátramaradotta-
kat Kun Tibi vendégelte meg a 
közeli borpincéjében.

Köszönjük a Háromhegyiek 
szervezését, és minden egyesület 
lelkesedését, a kapcsolat létrejött. 
Egyelôre fényekkel, de biztosak 
vagyunk abban, hogy más módon 
is folytatódik.

fl 

Fáklyás köszöntô
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Ismerjük fel és óvjuk természeti 

kincseinket!
Két szép talajtakaró és 

gyógynövényrôl lesz most 
szó!

Az ismertebb a borostyán 
(Hedera helix L.). Erdôkben 
– itt a Hegyen is – sziklákon, 
kôfalakon is megterem. 
Kertjeinkben az árnyas he-
lyeken, a talajon és fákra, 
kerítésre kapaszkodva talál-
kozhatunk vele. 

Bôrszerû örökzöld fényes 
levelei a talajon kúszó 
vesszôin „ötszögletesek”, a 
virágzó hajtásokon hosszú-
kás tojásdadok. Kapaszko-
dó léggyökerei rövidek, tö-
mötten nônek az ágakra, fa-
lakra. 

Az idôsebb elfásodó hajtá-
sai zöldes, ernyôben álló vi-
rágokat, majd gömbölyû, fe-
kete bogyó terméseket fej-
lesztenek. Emberre mérgezô 
anyagokat tartalmaz. A ma-
darak megeszik. Magjai táp-
anyagban gazdagok. 

Terjesztésében így a mada-
rak aktívan részt vesznek. A 
népi gyógyászatban gyógy-
növényként gyûjtik leveleit 
tavasztól ôszig. 

Teáját máj-, epebetegsé-
gek, vizenyô, légcsôhurut, 
görcs, csúz és mandulagyul-
ladás ellen használják.

Kerti dolgaink
Csendes idôben, egy verôfényes 

délután, mikor a nap még benéz a 
hegy felett, álljunk meg egy pilla-
natra és élvezzük a kert ôszi színe-
it. Megéri. Egy nyugtatónál többet 
ér. Ha jól befogadtuk a látványt, 
könnyebben fogunk a tennivalók-
hoz is.

Jellegzetes hegyi munka a dió-
szedés. Ne verjük. Az rontja jövô 
évi termést. Ha 2-3 napig nedvesen 
fóliába tartjuk, könnyen lejön a 
héja.

Hullott gyümölcsöt ne kom-
posztáljunk.

Ültetéshez vásárolt gyümölcsfá-
nál ügyeljünk, hogy kérge feszes 
legyen. Ez azt jelenti, hogy szedés, 
konténerezés közben nem száradt 
ki. A gyümölcsös felásásával 
egyidejûleg mûtrágyázhatunk is. 
Öreg alma, és körtefákat lehet ifjí-
tani. Különösen szép szôlô-
fürtjeinket fürt alatti arasznyi 
vesszôvel levágva, vízzel telt 
üvegben sokáig frissen tarthatjuk.

A hó végére fagyérzékeny 
hagymák, gumók már ne maradja-
nak kint, és fejezzük be az ôsziek 
ültetését.Száraz idô esetén örök-
zöldjeinket még öntözzük. Ássuk 
fel az üres virágágyak helyét. Nem 
kell elgereblyézni. Öreg gyepein-
ket alaposan „söpörjük” ki.

Esôs, hûvös hóvégén elkezdhet-
jük a madáretetést is.

Szép ôszi színeket, és örömteli 
körülnézést kíván:

Ort János – kertész

A jó múltkorában a 
madáretetôtôl ijedt cserregéssel 
elröppent egy mátyásmadár, fel-
ült a villanydrótra. Kerestem a 
szememmel az okát, két gerlét 
láttam az etetônél. Ôk kergették 
el a szajkófi t. Kicsivel késôbb ám 
a gerlék is felröppentek nagy 
hirtelen, ôk is a drótra, közel a 
fehérmellényes kollégához. 
Csudálkozva néztem, hát akkor 
láttam, hogy az egész fa, amin az 
etetô van, nyüzsög, mozog. 
Legalábbis így mutatja az a nagy 
csapat cinke, ami ellepte az etetô 
környékét, a fa teljes koronáját és 
hangoskodott. A két gerle és a 
szajkó egymás felé fordultak és 
igen méltatlankodó szövegelésbe 
kezdtek. Beszédjük a matemati-
káról szólt, az arányokról, a szá-
mokról, meg a túlerôrôl. Békés 
egyetértésben szidták a cinkéket. 
Mintha pár perccel azelôtt nem is 
lettek volna egymással hadilá-
bon!

Télen a madárparlamentembe, 
a kerti madáretetôbe a hegyen 
lakó tollasfajták szép számmal 
küldenek képviselôket. Bárme-
lyiküknek adok szavazati jogot és 
szotyit, csak jöjjenek! A szólási 
jogot ôk egymás közt szabályoz-
zák. Volt, hogy a cinkék két-há-
rom oszlopba állva katonás 
pártfegyelemmel csipegettek. 
Amelyik kikapott egy magot, ar-
rébb röppent, helyet adott a 
következônek. A pirókok egy-
egy gondolatot közbevetettek, de 
szép piros fejüket mutogatták 
csodálatra a nagyvilágnak, sokáig 
billegették magukat, nehezen 
mentek arrébb. A rigók, sajnos, 
egymást marták el, valami belsô 
családi vita miatt. A rozsdafarkú-
ak és mások illemtudóan visel-
kedtek. A tetôs nagy etetôt a 
zöldikék foglalták el hosszú 
idôre. 4-5 egyszerre csipegetett a 
magokból és esze ágában sem 
volt szót adni másnak. Még a 

többi zöldinek is úgy kellett
 a jóllakottakat odébblökdösni, 
ha enni akart. A cinkék alig bírták 
visszafoglalni a pódiumot, hogy 
bemutathassák sokszínûségüket. 
Már megkezdôdött a parlamenti 
ülésszak a Kossuth téren. Lassan 
a madárparlamenti is itt a kert-
ben, ha beköszönt a hideg. Az 
emberparlament ülésének mi a 
termése? Az biztos, hogy madár-
parlamenté a nyáron kikelt nap-
raforgó, a köles, amit újra elcsi-
pegethetnek a tollasok.

Reggel három papagájom ott 
tolongott belül a kalitka kijáratá-
nál, várták a reggeli sétát. Ahogy 
kinyílt az ajtó, Pityu madár, az 
öregfi ú, toporgott egy kicsit 
mielôtt nekilódult volna a sza-

badságnak. Elôször ô. De addig 
vacakolt, amíg két fi óka korú le-
ánymadár elhajolt az öregfi ú ha-
donászása elôl, elsuhantak mel-
lette, lendületesen kirepültek. 
Ott maradtál, Öregem! Pityu 
rosszul fogadta, hogy faképnél 
hagyták, egész délelôtt benn ült 
a kalitkában és duzzogott.

Tanoncra leltem, egy bájos ifjú 
leányzóra, aki lelkes érdeklôdést 
mutatott szakmám, a fi rkászás 
iránt. Minden külön bejelentés 
nélkül beállítottam vele irodám-
ba, Papírországba. Csivitelve be-
szélgettünk ügyek és bajok forté-
lyairól, bonyolításokról, amikor 
az iroda mélyérôl dörmögve 
elôjött Pista kollégám. Egy ideig 
tûrt, majd kitört belôl a szóáradat. 
Figyelmet követelt magának. 
Válaszul továbbcsiviteltünk. Pista 
sértôdött hangon folytatta mon-
dókáját. Tán még most is ott be-
szél duzzogva.

Molnár Andrea

Jómadarak

Kis télizöld meténg

Kevéssé ismert a kis 
télizöld meténg (Vinca 
minor L.). Gyertyános-
tölgyesekben típusalko-
tó. Itt a Hegyen is árnyé-
kos helyeken találkozha-
tunk tavasszal szép vilá-
goskék virágaival. 
Örökzöld levelei télen, 
nyáron szép díszei a kert 
helyeinek, síroknak. 
Indaszerû kúszó és 
gyökerezô szárú növény. 
Újabban gyógyhatása 
miatt termesztik is. 
Szárítva, levelébôl fôzött 
teáját a népi gyógyászat-
ban hasmenés, vérnyo-
más, vizenyô fehérfolyás, 
mandula-, torok gyulla-
dás, sebek gyógyítására 
használják. Szárított 
leveleibôl 30-nál több 
alkaloidot mutattak ki. 
Gyógyászati jelentôsége  
a vinkaminnak, izovin-
kaminnak és a vincinnek 
van vérnyomás 
csökkentô, agyértágító és 
vizelethajtó hatásuk mi-
att. Ezek kiinduló vegyü-
letei a magyar fejlesztésû 
Cavintonnak.

Szép sétát kívánok a 
kertben, erdôben!

Stollmayer Ákosné

Borostyán



 XVII. évfolyam, 8. szám Óhegy-hírek 2012. október

7

Majd egy éve ôsszel, Márton 
napkor zöldikéknek, a tollas kerti 
lakótársaimnak hirtelen vendégük 
akadt. A dolog úgy esett, hogy egy 
német vizsla formájú eb itt találta 
magát az utcánkban. Halálosan 
öregen és halálosan fáradtan 
ücsörgött az úttest közepén, meg-
kért a tekintetével minden arrajáró 
gyalogost és sofôrt, lenne szíves ôt 
kikerülni. Magához nem engedett 
nyúlni, pedig egy biléta ott ringa-
tózott a nyakán, rajta az eb becses 
nevével és telefonszámával. Így 
találtam rá, akkor már egy ideje ott 
volt. Érkeztével rögtön a duplájára 
nôtt az utcabéli kutyalétszám, ezért 
biztosak voltunk benne, hogy a 
jószág eltévedt. A piacról jöttem, a 
kosaramban akadt némi elemó-
zsia. Egy palackból a tenyerembe 
vizet öntöttem, azt köszönettel el-
fogadta, de kosztot már csak úgy, 
ha ott, az utca közepén megterítek 
neki, mert ô nem eszik a kezembôl, 
nem biza! Simogatás kizárva, a bi-
léta csak himbálózik. Hûvös is lett, 
közeledett az este is, nem akartam 
otthagyni szegény öreg párát, de 
hiába kérleltem, hajthatatlan volt. 
Nekiálltam pakolászni a piaci mo-
tyókat, kitárt kapu mellett jöttem-
mentem, egy szót, egy korty vizet 

mindig adtam az öregemnek. De 
csak arrébb és arrébb rakta szék-
helyét a blöki, sôt, úgy döntött egy 
pillanatban, hogy pont másfél 
méteres távolságban mellettem 
lohol ki és be a csomagok és a ház 
között. Nyugtázta, amikor végül 
becsuktam a kaput. Eddig jó, 
nyugtáztam én is, kocsi már nem 
fogja elütni. De gondba csak most 
kerültem én, a nagy megmentô. 
Fülházy Szôr nemes és nemzetes 
Vizsla Úr nem méltóztatott belépni 
a házba, én pedig már fáztam és 
sötétedett. Dolgom sem akadt több 
már kinn. Libazsíros tocsogó fala-
tokkal próbáltam korrumpálni a 
büszkeséget, de a küszöbön belül-
re tett kenyérkatonákért zsiráfnya-
kat nyújtott a bundás, a kígyóéval 
vetekedett nyelve hosszúsága és 
így kaparintotta meg a zsákmányt. 
Megköszönte! Kért még. A Dunát 
kiitta volna, olyan szomjas volt. 
Magára hagytam, amire falakon 
áthallatszó sóhajtozásba és hozzá 
toporgó feszengésbe csapott. 
Kimentem és behívtam, mire elfor-
dította a fejét azzal, hogy egy 
bridzsfeladványon gondolkodik, 
maradjak csendben. Hát jó, ha 
bridzs, hát bridzs, elôkotortam egy 
kerek kekszes dobozból néhány 

kártya formát mintázó kekszet és 
kiosztottam neki az útvonalat. 
Intellektüellel volt ám dolgom! A 
kutya bejött és kérte a kôr dámát. 
Cserébe hozzám került az adu ász, 
megnézhettem a bilétát. Hogy 
elegen legyünk a partihoz, gyorsan 
felhívtam a gazdikat.

Ezután lezuhantam a meleg fo-
telbe pihenni, vendégem pedig 
kényelmesen, otthonosan elhe-
lyezkedett a szônyeg kellôs köze-
pén, épp csak a papucsot nem 
vette fel. Mintha tökéletesen ismer-
né az emberi lakást, az ember la-
kásbeli szokásait, úgy válogatta 
meg hozzáállását, viselkedését a 
mozdulataimhoz, a szavaimhoz. 
Ha a fürdôszobába mentem, moz-
dulatlan marad, ha a konyhába 
indultam, szemöldökét éheztetett 
kutyáévá varázsolta. Az Úri Kutyák 
Viselkedési Kódexe szerint, csinos 
pofáját mellsô lábain nyugtatta – az 
én szônyegemen. Tehettem én 
bármit! Még Az emberke tragédiá-
ját is felolvashattam volna neki, de, 
ha nem libazsíros falattal hadoná-
szok, ôneki sürgôs pihennivalója 
van, hagyjam. Akár keresztül is 
eshetek rajta. A jó falatért cserébe, 
viszont, hajlandó eljátszani 
Karinthy összest, fôleg az éheztettt 

kutyák világszövetségére em-
lékeztetô részeket, hogy megne-
vettessen. Mikor csöngettek érte, 
Herr Kaiser m-é-l-t-ó-z-t-a-t-o-t-t
felkelni.

Egyszerre ért az ajtóhoz a gaz-
dikkal. Bundás vendégem ekkor 
megváltozott, mozgása fi atal ku-
tyára vallott. Hálálkodó gazdáikkal 
összeraktuk a képet a nap 
eseményeirôl. Az ifjú dalia csak 
négy esztendôs, a félelem kölcsö-
nözte neki korábban a halálra vált 
kinézetet. Délelôtt fenn a hegyen 
sétált a gazdikkal, de valamitôl 
megriadt és elmenekült. Naponta 
jár az utcánkban, azt jól ismeri. 
Mégis, amikor ma ideért, elvesztet-
te a hazautat, pedig az karnyújtás-
nyira van. Mikorra mi, emberek 
most mindezt megbeszéltük, akkor 
– és nem elôbb! - a kutyus odasza-
ladt az ajtóhoz és onnan visszané-
zett. Vidám mosoly ült az elegáns 
szôrös pofáján. Azt mondta, hogy 
ô most megmutatja a hazavezetô 
utat, szívesen segít a tudatlan gaz-
diknak, induljanak!

Másfél órás kalandom vidám 
véget ért. Az itt írt igék helytállóak, 
négylábú vendégem a testtartásá-
val, a tekintetével, a viselkedésével 
ezeket „mondta”. A tolmácsgépem 
elég jól mûködött, azért tudtam 
mindezt lejegyezni.

Molnár Andrea

Zöldikék kutyavendége

A múlt hónapban azt ígértem, hogy magya-
rázatot kapnak a Csodálatos Kutyadoki, vagyis 
Cesar Millan elôadásában elhangzó meglepô 
kijelentésre, miszerint a kutyafajták nem abban 
különböznek egymástól elsôsorban, mint amit 
eddig gondoltunk róluk, hanem elsôsorban az 
energiaszintjükben. Márpedig, amikor kutyát, 
társat választunk, az egyik legfontosabb kérdés: 
összeillünk-e majd, milyen lesz a következô 
évtizedben a közös életünk?

A csodadoki, amúgy nagyon helyesen, pél-
dául sokat beszél arról az egyre növekvô 
energiáról, ami a nem sétáltatott, udvarban 
tartott kutyákban felgyülemlik, s amely, ha el-
szabadul, akár rettenetes pusztításra is képes. 
Ebben egyébként a Kutyapostással azonos né-
zetet hírdet: szerintem is nagyon fontos, ha nem 
a legfontosabb a sétáltatás, s ne álltassuk ma-
gunkat, hogy itt, az Óhegyen általában kertes 
házakban laknak a kutyusok, nekik a legna-
gyobb kert is csak egy tágas kutyaházat jelent. 
Nem minden, ami érdekes az utcán történik, 
nem utolsó sorban az a szocializálódásuk 
színhelye, ahol megtudják, hogy vannak más 
emberek, más kutyák is, akikhez alkalmazkod-
ni kell.

De térjünk vissza az energiára, amelynek 
négy szintjét különböztetjük meg – mondja 
Millan doki –: nagyon magas, magas, közepes, 
alacsony. Minden kutya egy bizonyos energia-
szinttel születik, ami független a szôr hosszúsá-

gától, a kutya küllemétôl. Az alacsony és a 
közepes energiaszintûek követôknek szület-
nek, míg a magas és a nagyon magas 
energiaszintûek többnyire vezetôk lesznek.

Melyik a legjobb a te számodra? Mint látjuk, 
ez nem (kutya)fajta kérdése, hanem fel kell 
becsülnöd, hogy te magad milyen energiaszint-
tel rendelkezel. Mert az emberek is alacsony, 
közepes, magas és nagyon magas energiaszin-
tekbe sorolhatók. És ezen energiaszintek 
mindegyikén találhatsz magadnak kutyabará-
tot. Ha viszont egy magas energiaszintû kutyát 
választasz, miközben a te energiád közepes, 
automatikusan követôvé válsz. Az energiád 
mindent elárul rólad, meg kell tehát vizsgálnod, 
hogy te magad milyen energiájú vagy. Sokszor 
elôfordul – mondja a csodadoki –, hogy felke-
res egy lassú, nyugodt típusú ügyfél, és azt 
mondja: fogalmam sincs, mi a baj a kutyámmal, 
azzal a kutyával, aki mellette áll, ül, ugrál, 
rángatja a pórázát, harap, visít, játszik, lehetôleg 
egy másodperc alatt… Vagyis minden, amit 
csinálunk, a létünket meghatározó energián 
alapszik – ér véget ez az óra Millannal.

És lássuk be, ebben azért van valami. Ugyan 
számos kérdésre szokás szerint nincs válasz, 
hogy például honnan a csudából tudhatjuk egy 
hozzánk kerülô vagy egy újszülött kutyáról, hogy 
milyen is az energiaszintje, arról nem is beszélve, 
hogy abban sem vagyok biztos, mi magunk 
pontosan tudjuk-e, milyen energiaszinttel is 

rendelkezünk… Ami talán segít eligazodni ku-
tyánk kiválasztásánál, az a tenyésztés, hiszen 
egy-egy kutyafajtáról nagyjából tudható, hogy 
milyen energiaszinttel rendelkezik. Persze, 
ahogy Millan is mondja, itt is lehet eltérés, de 
például a Kutyapostás is valószínûleg azért ra-
gaszkodik a berni pásztorhoz, mert nyugodt, 
határozott típus, termetéhez illôen nincs szüksé-
ge magas energiaszintre, megengedheti magának 
a közepes energiát… Aminek ugyan egyelôre 
semmi jelét nem látjuk a most négyhónapos kis 
berninkben, Sanchóban, mert most sokkal in-
kább egy élô energiabomba benyomását kelti, de 
remélem, olvassa ezt a cikket, és igyekszik majd 
tanulni belôle…

Szücs Gábor

Kutya egy energia
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Vásárlásaimat intézve valame-
lyik szép, szerencsére nem túl 
meleg napon megpihentem a 
Flórián téren, egy padon. Elnéztem 
a nyüzsgô forgalmat, az egyre 
csak áradó gépkocsik nem szûnô 
forgalmát, a gyalogosokat, s 
megrohantak a múlt emlékei.

Igen, eszembe jutott gyermek-
korom, amikor a Flórián tér nagy 
szerepet játszott életemben, de 
nem csak az enyémben, hanem 
mindenkiében, aki akkor Óbudán 
lakott.

Pedig volt egy Fô terünk is, 
melynek – ahogy neve is mutatta 
– a terület fô terének kellett volna 
lennie, de ezt a szerepét a Flórián 
térnek adta át. Pedig az a tér sem 
volt jelentéktelen. Ott volt a 
Polgármesteri hivatal, nem túl 
nagy ügyfélforgalommal, egyik 
sarkában étterem, melynek több 
gazdája is volt, egy-két kocsma (a 
Weber és a Thaler) és a kastély, 
melyben akkoriban még lakások 
voltak, az udvarán pedig egy 
szépen gondozott teniszpálya.

A tér élete csak akkor élénkült 
meg, amikor a hajógyári munká-
sok mûszakuk végével csapatostól 
igyekeztek hazafelé, de elôtte még 
valamelyik környezô utca kocsmá-
jában egy-két fröccsel leöblítették 
torkukból a munka porát.

Nem így a Flórián tér. Ott egész 
nap zajlott az élet. Emberek álltak 
türelmesen a villamosmegállóban, 
közben ráérôsen elbeszélgettek 
az éppen arra járó ismerôseikkel. 
A sarki patikának is élénk volt a 
forgalma, de Holzbauer bácsi 
vaskereskedésébe is gyakran be-
tértek a fúrást-faragást kedvelô 
férfi emberek. A nôk inkább a 
vaskereskedés melletti Szamek 
árúházat keresték fel, ahol a ruha-
anyagtól kezdve a cérnán át a 
gombokig és egyéb, nôk számára 
hasznos kellékekig minden ked-
vükre valót megtaláltak.

Mindjárt a „Szamek” mellett ott 
volt minden gyerek kedvenc 
boltja a „Stühmer”, melyet két 
kedves idôs hölgy vezetett. 
Nevüket senki nem tudta, csak 
„Stühmer kisasszonyok néven 
emlegették ôket.

A másik oldalon nevezetesség 
volta „Simi” bácsi tejtermék boltja, 
egy emeletes épület, melynek 
elsô emeletén dr. Varga fogorvosék 
laktak, s melynek földszintjén a 
Flórián mozi mûködött, mindany-
nyiunk népszerû kis büdöse. 
Mindig telt házzal mûködött, az 
elôadások közti szünetben vala-
milyen szerkentyûbôl légfrissítôt 

fújtak a nézôtérre, de ettôl sem lett 
jobb a levegô.

A dohánygyár ontotta magából 
mûszak végén a munkásnôket, ott 
leginkább nôket foglalkoztattak, 
így a tér mindig eleven, nyüzsgô, 
élettel teli volt.

Mindezen nyüzsgés, a régi, 
kedves üzletek felemlegetésén 
túl, a tér igazi attrakciója a Flórián 
szobor volt. Nagyon régi mû-
emlékünket a Zichyek állíttatták a 
térre ott, ahol a Vörösvári út indult 
kifelé, hogy azután a Bécsi útba 
torkoljon. A szobor tetején galam-
bok pihentek, hogy egyszer csak 
hirtelen, váratlanul, nagy szárny-
suhogás közepette útnak indulja-
nak, s néhány szárnycsapás után 
a Dohánygyár tetején telepedje-
nek le.

A szobor talapzatánál mindig 
sok ember álldogált. Ma munka-
nélkülieknek mondanánk ôket, 
akik arra várnak, hogy valaki fel-
fogadja ôket. Akkor „Flórián hu-
szároknak” hívták ôket, akik ke-
zükben egy pohár borral, vagy 
sörrel várták a jó szerencsét. 
Akkor még a szôlômûveléshez 
kellett a sok munkás kéz, így aki 
igazán akart dolgozni, az hamaro-
san elkelt a válogató gazdák közt.

Az Árpád híd építésekor útban 
volt a szobor, elbontották, köveit 

széthordták. A háború utáni poli-
tikának nem hiányzott, hogy a 
szobor újbóli felállításával 
veszôdjön.

Késôbb, a politikai szigor eny-
hülésével újból megalakulhattak a 
különbözô kisebbségi egyesüle-
tek. Óbudán is megalakult a 
Braunhaxler Német Hagyomány-
ôrzô Egyesület, amely egyik fô 
feladatának a korábbi, értékes 
emlékek újjáépítését tekintette. 
Kezdeményezésükre és hathatós 
támogatásukkal már áll a 
Szentháromság szobor a 
Szentlélek téren, melynek felava-
tása után haladéktalanul meg-
kezdték a Flórián szobor szétszórt 
darabjainak össze gyûjtését, a hi-
ányzó részek legyártását. Álljon itt 
neve a lelkes, fáradhatatlan 
szervezônek, néhai Neubrandt 
Istvánnak, akinek a még maradék 
óbudai németség sokat köszön-
het.

A szobor helyreállítási munkái 
idén, 2012-ben készültek el. 
Eredeti helyére nem sikerült felál-
lítani, csak a közelében, a Flórián 
tér délkeleti oldalára.

Ahhoz, hogy Óbuda e szép 
mûemléke újból, mindannyiunk 
örömére itt álljon és gyönyörköd-
hessünk benne, sok civil személy 
és az Önkormányzat hathatós 
munkájára volt szükség. Köszönet 
mindannyiuknak!

Gálosfai Jenôné

A „Flórián”

Braunhaxler Egyesület képviselôi az Szt. Flórián szoborcsoport átadási 

ünnepségén: Szöllösi Imre, Neubrandt Istvánné az NNÖ elnöke, Millinger 

Alfréd, Fehérvári József az NKÖ völt elnöke.

Újra áll 

a Szent Flórián 

szoborcsoport

A kerületi önkormányzat és a 
Braunhaxler, Német Hagyomá-
nyokat Ápoló Egyesület együtt-
mûködésének köszönhetôen újra 
felállították a Flórián tér szélén a 
Szent Flórián szoborcsoportot. A 
Fogadalmi oltár néven is ismert 
XIX. századi emlékmûvet a II. vi-
lágháborút követôen bontották le.

A 2002 óta tartó hosszú folyamat 
lezárásaként újra áll a Zichy család 
által az ezernyolcszázas évek ele-
jén létrehozott Szent Flórián 
szoboregyüttes. Ünnepélyes kere-
tek között Székely János esztergom-
budapesti segédpüspök szentelte 
újra az emlékmûvet. 

Az eseményen megjelent Tarlós 
István fôpolgármester, Varga 
Mihály tárca nélküli miniszter, Bús 
Balázs polgármester, Menczer 
Erzsébet, országgyûlési képviselô, 
Neubrandt Istvánné a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökasszonya, valamint az egyhá-
zak, a pártok és civil szervezetek 
prominensei. 

Az újraszentelésre mintegy 300 
érdeklôdô jelenlétében került 
sor.

(forrás: www.obuda.hu)
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…pedig kell! Sôt muszáj – úgy tûnik. 
Ha tél van, ha nyár. Ha jeges-esô esik, 
ha viharosan fúj a szél – akkor is. Mit 
számít, hétköznap van, vagy jeles ün-
nep.

Valaki kitalálhatja: most pedig 
tûzijáték lesz – és kész. Amennyiben 
céges a buli, elôre eltervezhetik. 
Félretesznek rá egy összeget, hogy 
biztos legyen. Esetleg tervszerûen ki-
gazdálkodják. Le van bontva statisztika-
ilag napra, hétre, hónapra, évre – akku-
rátusan. Lehet az is, van egy tûzijáték-
felelôs is. Ha már van, akkor meg telje-
sítenie kell – ugye?

Itt van ez a legutóbbi igen erôs 
szeptemberi lehûlés, ami az átlagosnál 
melegebb nyarat zárta. Hétfô este, hi-
deg, direkt zimankó. Kellemetlen, 
fagyos-leheletû esô zuhogott. 

És ekkor, bumm-bumm itt a tûzijáték. 
Tervszerûen megérkezett, valahonnan 
a Bécsi út felôl.

Vajon ki nézheti? – fut át a gondolat. 
Tudta elôre? És, ha nézi, nem ázik-e 
meg? Hol áll ô egyáltalán? Öröme volt-e 
az egészbôl?

Mi meg arra gondoltunk, te Jóisten, 
csak nem feledkeztünk meg, valami-
lyen fontos ünneprôl.

Lelkiismeret furdalásunk támadhat, 
valaminek csak kell lennie, ha már ilyen 
elszántan durrogtatnak. Ezek a szegé-
nyek, meg hiába tûzijátékoznak ne-
künk!

Valaki arra gyanakszik, lehet, hogy a 
tûzijáték anyaga romlandó. És, ha nem 
lôdözik el, felrobbanhat magától is. Ha 
így van, direkt mûszaki a kérdés. Ez 

pedig erôsítheti az esetleges tûzijáték 
felelôs státuszát, amennyiben 
számontartja mindezeket.

Ám a tûzijáték-dömping talán azért 
is harapódzott el mostanában, mert a 
muníció megmaradt múltkorról. 
Drága lehet a tárolási költség. Esetleg 
jövôre más lesz a divat: színben, for-
mákban. Ezért kell a gondját idén 
letudni, sürgôsen szanaszét bombáz-
ni.

Egyébként semmi gond, valóban 
gyönyörû látvány a szép, színes 
tûzijáték. De, ha bármikor kell nézni, 
azt mondja valaki, ki kellene jelölni 
hivatalosan a nézôket. Mert ugye, ha 
valaki hivatásos nézô, annak éjjel tizen-
egykor is fent kellene lennie. Másnap 
viszont felmentést kapna a kora regge-
li munkakezdés alól.

A tûzijátékozásnak jótékony hatása is 
lehetne, ha jól belegondolunk. 
Elképzelhetô, ha évközben jól 
kitûzijátékozzuk magunkat, megtakarí-
tásaink lesznek, a késôbbiekben.

Amennyiben nem érinthet bennün-
ket az évközi, esetleges tûzijáték-
áremelés. Ott spóroljon az egyszeri 
ember, ahol tud. Ha az egész 
performansz maszek jellegû volna, ak-
kor éltesse a Jóisten az ünnepeltet. 
Elmondhatja magáról fényes buli volt, 
egekig ért a jókedv.

Nekünk többieknek legyenek békés, 
kellemes éjszakáink, amikor biztos nem 
táncol a kispárna a fejünk alatt.

u.i. A fentieket itt hallottam a 
Hegyen, felkérésre csak lejegyeztem.

W. Grass

Tûzijáték…
A Polgári törvénykönyv a személyhez fûzôdô jogok védelme 

körében szabályozza a kegyeleti jog megsértésével kapcsolatos 
ügyekben alkalmazható jogvédelmet. Mi is az a kegyeleti jog?

Az Ügyvéd válaszol:
Személyhez fûzôdô joga csak létezô, élô személynek (jogi 

személynek is) lehet. Meghalt vagy megszûnt személy ilyen 
joggal nem rendelkezik. Az emlékük illetôleg jóhírnevük 
azonban megsérthetô. Ezen okból a törvény ezeket a volt 
személyeket védelembe részesíti és ez a kegyeleti jog.

A meghalt személy emlékének megsértése miatt a hozzátar-
tozó vagy az a személy fordulhat bírósághoz, akit az elhunyt 
végrendeleti juttatásban részesített. A meghalt személy emléké-
nek a sérelme a hozzátartozók kegyeleti jogainak a sérelmét 
jelenti, amelynek az orvoslása céljából a hozzátartozók 
léphetnek fel.

A kegyeleti jog megsértésébôl eredô viták a tapasztalat 
szerint többnyire a sírhelyekkel kapcsolatban merülnek fel. 
Személyhez fûzôdô jogok megsértését jelenti az eltemetett 
sírhantjának megszûntetése, fejfájának eltávolítása vagy a 
sírhelyre más személy temetése. A sírhely használat nem 
eredményez sem tulajdonjogot, sem birtokláshoz való jogot, a 
sírhely használati jog kegyeleti célt szolgál. A sírt, mindaddig 
amíg nem szûnik meg, nem lehet a benne eltemetett halottat 
jelölô síremléktôl megfosztani. Egy 1970-ben született minisz-
teri rendelet rendelkezik a sír megszûnésérôl, megszûnése 
esetében pedig a benne lévô holttest illetve a síremlék elhely-
ezésérôl. A meghalt személy emlékét, mint a kegyeleti jogosul-
takat megilletô személyhez fûzôdô jogot mindenki köteles 
tiszteletben tartani. Nem sérti azonban a sírban nyugvók em-
lékét az ha a társadalmi szokásoknak megfelelôen a szülôk 
mellé temetik gyermeküket és késôbb annak házastársát is. 
Elmondható, hogy általában a hozzátartozó a halott emlékének 
megóvása érdekében akkor fordulhat a bírósághoz jogvédele-
mért, ha a jogsértés a halál után történt. A kegyeleti jog meg-
sértését jelenti a síremlék jellegének az azt létesítô engedélye 
nélküli megváltoztatása is.

Dr. Krzyzewsky Miklós ügyvéd
e-mail:  info@krzyzewsky.hu

mobil:   06 30/942-6535

Kegyeleti jog

Minden sétáló Hegylakótársunk 
alkalmasint végigkíséri a 
Körtvélyes utca kacskaringós vo-
nalát, vagy épp keresztezi azt. Én 
is így tettem, csak 277 kilométer-
rel odébb, Körtvélyes fôutcáján. 
Méghozzá azén a Körtvélyesén, 
ami Királyhelmechez esik közel, 
Helmecen innen, de Kistoronyán 
túl. Olyan aprócska szlovákiai 
falu, hogy még az Óhegy 
Egyesület honlapja sem emléke-
zik meg róla, csak nagyobbacska 
nôvérérôl, amott Gömörben. Róla 
essék szó máskor. Ez az innensô 
Körtvélyes a felsô Bodrogközben 
szunnyadozik, folyók hordaléká-
ból „épült” homokdombok kö-
zött. Volt már, hogy ez a homok 
kidobott egy-egy csontot, holmit. 
Ezek árulkodnak arról, hogy a 
vaskor óta szeret itt lakni az em-
ber. Meg is értem a régieket, ha 
áradáskor vittek is tôlük, halat, 
vadat, a földnek élelmet mindig 

hoztak a vizek. Köztük a Tisza is, 
ami most néhány kilométerrel 
odébb húzódó medrében éli éle-
tét. Ha ugrottunk térben, ugor-
junk idôben is, ugorjunk csak egy 
pillanatra 20000 évet. Ott látjuk a 
Tisza korábbi medrét, vagy 
elôdjét, a szép nevû Ticét – vagy 
Ticcét – kinek hogy tetszik.

A Tice ma egy holtágszövevény, 
ami bekacskaringózza az egész 
Bodrogközt. A környék  
földmûvese számára jóbarát volt a 
Tice, ami az áradat vízfeleslegét 
elvezette, míg az  aszályos idô 
kínjára enyhülést adott.

Ma a pusztulás, az eltûnés veszé-
lye fenyegeti a Ticét, változatos 
élôvilágával együtt. Megmentésére 
komoly terv is született. Ennek 
megvalósításáig a a Latorca 
Tájvédelmi Körzet részeként véde-
lem alatt állna a terület, ahol fehér 
tündérrózsával társult vizitök, a 
sulyom, kökörcsin és más számta-

lan féle növény között, mellett és 
alatt unkák, a fi nom húsú csík, a 
kockás sikló és sok-sok más állat 
kergetôzik a bakcsók, vörösgémek 
és megannyi más becses madár 
elôl bújócskázva. Pazar színek, 
pompás madarak, zsibong az 
egész vidék még a legszürkébb 
novemberi ködben is. Ihletet ad 
minden emberfi ának, aki itt jár. 
Kinek arra, hogy mûvészfokon al-
kosson és így hírdesse ennek a 
tájnak a szépségét. Kinek arra, 

hogy elcsendesedjen, hallgassa és 
megértse a természet szavát. Hogy 
megtanulja a csenddel 
elôcsalogatni a félénk madarakat, 
vagy épp saját belsô hangját. 
Ilyenkor az ember így megül ma-
gának egy kicsit. Ha ügyes, egy 
darabkát az élménybôl megôriz a 
civilizált nagyvárosi hétköznapok-
ra, vagy amikor hazatér ide vissza 
a hegyre, kicsomagolva átadja az 
ittlakóknak, mint én most.

Molnár Andrea

Körtvélyes – Ticce
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ELŐKÉSZÍTÉS, 

KORREPETÁLÁS

KÖZÉPISKOLAI 

FELVÉTELIRE
 (matek, magyar, fi zika, kémia)

THALÉSZ-KÖR
a Vörösvári úton,  

telefon: +36 20-946 2027

www.obudamatek.hu

2012. szeptember 3-án reggel becsengettek az 
Erdôalja úti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába. 
Az új tanévet 49 elsô osztályos tanuló kezdte meg 

Némedi Varga Andrea és Mikesné Antóczi Krisztina 
tanítónôk vezetésével. Az évnyitó ünnepség az elsô 
osztályosok bemutatkozó mûsorával kezdôdött, 

majd az alsó tagozat idôsebb 
diákjai búcsúztatták fájó szívvel 
a vakációt és buzdították tár-
saikat a szorgalmas tanulásra.

Iskolánk igazgatója Nagy 
Árpád ünnepi beszédében 
emlékeztette a gyerekeket a 
jócselekedetek fontosságára, 
amelyeknek személyiség és 
közösség építô szerepe van. 
Szüleik, tanáraik és diáktársaik 
irányában tanúsított jó csele-
kedetek által válhatnak sikeres 
felnôttekké. Az új tanévhez 
sok sikert, kitartást és szép 
eredményeket kívánt a 
diákoknak, majd hivatalosan 
megnyitotta a 2012/2013-as 
tanévet.

Bertalan Csaba

Szeptember 21-én péntek délután szüreti 
felvonulással egybekötve tartották meg a ha-
gyományos Suli-Bulit az Erdôalja úti iskolá-
ban, amelyen szép számmal képviseltették 
magukat a szülôk és a diákok. A kötetlen is-
kolai rendezvény célja, hogy közelebb hozza 
egymáshoz az intézmény három pillérének 
számító csapatot. A tanárokat, szülôket és 
gyerekeket. A közösségépítés jelentôsége 
fontos szerepet tölt be az iskola életében. 

Minden osztály a számára kijelölt helyen 
készítette el saját vacsoráját, amelyet a 
szülôkkel közösen fogyasztottak el. Az alsó és 
felsô tagozatos diákok focimeccsekkel, dalta-
nulással és póni lovaglással tölthették el az 
idôt. Sáringer Ágnes tanárnô vezetésével in-
dult el a szüreti felvonulás. A néptánc ruhába 
öltözött gyerekek ôszi dalokat énekelve vo-
nultak végig a környék utcáin. A fôzésben 
résztvevôket a Kincsô táncegyüttes szórakoz-
tatta. A tornateremben gitárkísérettel tanulhat-
tak dalokat az érdeklôdô diákok. Szabadidô 

szervezônk kézmûves foglalkozást tartott ôszi 
termések felhasználásával. 

A kötetlen rendezvény megmutatta, hogy a 
hivatalos keretek nélkül is sikeres lehet az 
együttmûködés az intézményen belül. 

A résztvevôk egy újabb élménnyel gazdagod-
va tértek haza. A gyerekek számára ismét bi-
zonyítást nyert, hogy jó dolog az Erdôalja úti 
iskola diákjának lenni.

Bertalan Csaba

Idén két elsô osztály kezdte meg a tanévet. A 

kép az 1.b osztályos gyerekeket és tanítóikat 

örökítette meg. Jól látható, hogy tele vannak 

várakozással, kicsit még szorongással is. Ki 

lesz a barátom, mikor jön értem édesanya, mi 

lesz, ha nem sikerül elég szépen írni, hol van 

az ebédlô, hogy találok be az udvarról? Azóta 

eltelt egy hónap, és ezek a lurkók már barátsá-

gokat kötöttek, nem csak egymással, de a 

postaironnal, füzetekkel, könyvekkel, koron-

gokkal, logikai készlettel is, az iskola épületét 

ismerik már, mint a tenyerüket, az 

édesanyákat pedig kérlelik, hogy ne vigyék 

haza ôket olyan korán a napközibôl. 

Vigyázzunk rájuk, érdeklôdjünk tôlük és 

örüljünk nekik!

Mikes Kriszta és Paczolt Anikó tanító nénik

Tanévnyitó

Suli-Buli
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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
•  Angol tanítás, korrepetálás a Testvérhegyen diplo-

más 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 restaurá-

lása! Tel: 388 2464 vagy 30-754 3188

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

Kreatív tánc leányoknak k., cs. 17-00-18-00

Nôi torna k., cs. 18.00-19.00

Férfi  torna k., cs. 19.30-20.30

Zenebölcsi második k. 10.00-11.00

Bridzs klub sz. 18.00-22.00

Játékklub cs. 15.00-20.00

Hastánc p. 15.00-17.00

Basic arobic  sz., p.    17-00-18-00

Egyesületi iroda nyitva tartása: szerdán 17.00-

19.00 h–ig, a hét többi napján elôre egyeztetett 

idô-pontban, tel.: 430 1326. Gondnok: Gáspár 

Aranka, tel.: 30-394 0031. Bejárat a Népház udva-

ráról.

Tisztelt Hegylakó Társaim! Az Erdôalja ABC 
elôtt, az úttest közepén fekvô nagyobb, illetve az 
Erdôalja iskolánál levô kisebb virágágyást szeret-
nénk szépen feldíszíteni. Kéréssel fordulok 
azokhoz, akiknek a kertjében lenne 1-2 olyan 
növény, amit e célra nyugodt szívvel fel tudna 
ajánlani, az adják át az ABC dolgozóinak nyitva-
tartási idôben, október 13-ig. Szükség lenne to-
vábbá egy kis termôföldre is, a siker érdekében, 
hogy a növények hosszabb távon is életben ma-
radjanak. Október 13-án délelôtt igyekszünk a két 
említett területet mielôbb megtisztítani, felásni és 
beültetni. Mindkét szóban forgó terület igen for-
galmas környéken fekszik, feltételezem ezért, 
hogy egy szép kertecske nemcsak az ott lakók 
örömét szolgálná, hanem másokét is. További 
információ végett hívhatnak az alábbi telefonon. 
Támogatásukat elôre is köszönve:

Détár Krisztina
Erdôalja úti „hegylakó” 30-3771201

Virágágyak az Erdôalján
Kis kerti munka október 13 délelôtt 9.

Találkozó az Erdôalja úti ABC elôtt

A címoldalon meghirdetett koncert célja 
kettôs. Egyik, hogy az érintett lakosság fi gyel-
mét felhívja a kálváriára, felújításának szüksé-
gességére. Másik, hogy az Nemzeti Kulturális 
Alap pályázatán elnyert támogatáshoz a szük-
séges önrész egy részét megteremtse. Mivel az 
elnyert összeg mellé ugyanannyi önrészt kell 
tennünk, ezért minden támogatójegy nekünk 
dupla értékû. Az egyesület több közel 50 tagja, 
szimpatizánsa szervezi, készíti elô a koncertet. 
Támogatja Bús Balázs polgármester úr, a 
Kiscelli Múzeum és a Golgota Gospel kórus.

A Kiscelli Kálváriát 1815-1822 között állította 
fel a német ajkú lakosság. Idôk folyamán a 
stációk és a golgota szobrai több alkalommal 
megrongálódtak. 1929-ben Sagmüller József 
apátplébános, 1981-ben a Budapest Galéria, 
1996-ban a Német Kisebbségi Önkormányzat 
(NKÖ), a német hagyományokat ôrzô 
Braunhaxler Egyesület és a III. kerületi 
Önkormányzat állíttatta helyre. Elôdeink gon-
doskodtak arról, hogy ôseink emléke ránk 
maradhasson, most rajtunk a sor.

A tizennégy stációból álló, egyenként 5 
elembôl összeépített, stációoszlop egyes ele-
meinek állaga a rongálások és a többszöri fel-
újítások következtében nem követi az eredeti 
barokk arányokat, tagozatokat. Az eredeti 
kvarchomokkôbôl készült elem csak egy-egy 
oszloptörzsnél maradt meg. A helyreállítás so-
rán a megdôlt oszlopok alaptesteit megerôsítjük. 
Az eredeti kôanyagból készült elemeit restau-

ráljuk. A beton és 
mûkô elemek he-
lyére kôbôl, vagy 
kôpótló anyagból 
új elemeket te-
szünk. Az anyagi 
f o r r á s o k 
l e h e t ô s é g e i t ô l 
függôen a stációkat 
várhatóan csak 
több ütemben tud-
juk megvalósítani.

A stációk képei 
között eredeti nem 
található. Az 
1996-ban készült 
képek néhol meg-
repedtek, sok he-
lyen kifakult vagy 
lekopott. Az új ké-
pek festésére iko-
nográfi ai ismere-
tekkel rendelkezô 
mûvészt kérünk 
fel. A 14 stációké-
pet egyszerre kell 
meg fes te tnünk , 
még akkor is, ha a felújítás több ütemben való-
sul meg.

A most induló felújítás szervezését (tervezte-
tést, pályázatok készítését, kivitelezés lebonyo-
lítását) egyesületünk felvállalta. Célunk megva-

lósításában nem va-
gyunk egyedül. Bírjuk 
a Fôvárosi és Kerületi 
Önkormányzat támo-
gatását, mellettünk van 
a NNÖ és a Braunhaxler 
Egyesület. Szükségünk 
van ezen túl mindenki-
re, aki munkájával, 
vagy anyagi erejével 
támogatni tudja e 200 
éves mûemlék megúju-
lását.

Bízunk abban, hogy-
ha sokak mun-kájából, 
adományából történik 
a felújítás, sokan érzik 
magukénak a 
mûemléket, sokan vi-
gyáznak majd rá. 
Természetesen gon-
doskodunk mûszaki 
megoldásokról, mint 
például antigrafi ti be-
vonatról, a fagykárok 
megelôzésére téli taka-
rásról. A vandálok ellen 

azonban nem véd még a bekamerázás sem. Ha 
a vandáloktól való félelem vezérli munkánkat, 
akár így hagyhatnánk, ahogy van, nézegetve a 
további pusztulást.

Felcsuti László

Koncert a Kálváriáért, és a felújítás
Október 19-én a Kiscelli Múzeum templomterében
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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

Óbudalux Ingatlaniroda
Testvérhegy, Táborhegy, Remetehegy, Mátyáshegy

Nettó jutalékunk: 3% • Hívjon bizalommal! 30-696-696-9
www.obudalux.hu    www.taborhegyi.hu     wwww.remetehegyi.hu

Forster Judit
irodavezető-építész

1037 Budapest,

Erdőalja út 46.

Összesített ingatlankínálatunkat itt találja: www.obudalux.hu, www.obudaihegyvidek.hu

Céges arculattervezés
Csomagolás tervezés
Kiadványszerkesztés

Papír reklámtasak tervezés,
 kivitelezés

06 20 886 3327
mikes@t-online.hu
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Amit keresünk

• 1 nappali + 3 szobás lakásokat

• Bérelhető házakat

• Bérlehető lakásokat

• Új vagy újszerű házakat

• Bontandó házakat telekáron

• Buszmegállóhoz közeli építési telkeket

Kínálatunkból
•  Királylaki úton családi ház, 952 nm-es telken 59 M Ft

•  Domoszló úton 770 nm-es telekdarab 30,9 M Ft

•  Testvérhegyen bővíthető, 60 nm-es, 

újszerű családi ház, 859 nm-es telken 55 M Ft

•  Királylaki úton szobabérletek 25 E Ft/hó

•  Bérelhető, 45 nm-es szeparálható házrész 59 E Ft/hó

•  Erdőalja úton, 78 nm-es, 1. emeleti, 

saját kerttel rendelkező újszerű lakás 39,9 M Ft

A legtisztább aloe vera termékek 

kedvezményesen megrendelhetők!

30-241 9411  vagy  368 6084
Miért szedne gyógyszert, ha természetes úton is van segítség?!

Allergia, magas vérnyomás, szív és érrendszeri 
megbetegedések, izületi bántalmak, depresszió, 
egészségmegőrzés, immunrendszer szabályozás.

Éljen Ön is mellékhatások nélkül!

Aloe vera az Ön egészségéért és szépségéért!


