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Programok:

Készülôdés karácsonyra dec. 14.  11 h

Vasárnapi mozi dec. 15. 17 h

Disznótor jan.  25. 7 h

Állandó programok    9. oldalon

A következô lap megjelenésének 
idôpontja: 2014. február

Készülôdés 
Karácsonyra

Kézmûves foglalkozás 

a Táborhegyi Népházban,

Zsigmond Ágnes vezetésével,

december 14-én, szombaton,

10.00 és 12.00 óra között.

Az két órás foglalkozáson természetes 

anyagokból sokféle karácsonyfadíszt 

készítünk az otthoni fára, 

vagy ajándéknak.

Részvételi díj az anyagköltség: 700 Ft.

Szeretettel várjuk az érdeklôdôket!

XIII. Dezsô halála
Disznótor a Táborhegyi Népházban.

2014. január 25-én, 

szombaton, 7.00 órától

(Részletek a 9. oldalon)

Vasárnapi mozi
December 15-én, 17.00 órakor

Pietro Germi: Válás olasz módra /1961/

Január 12-én 17.00 órakor

Tarantino: Becstelen brigantik /2009/

Január 26-án 17.00 órakor 

Tarantino: Django elszabadul /2012/

(Részletek a 11. oldalon.)

Sok apró gyermek várta szüleivel a nagyszakállú Mikulást a Táborhegyi Népházban
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Ôszi-téli tiramusu
Hozzávalók 4 személyre: 250g 

gesztenyepüré, 1cs vaniliacukor, 
4 tojás, 24 db babapiskóta, erôs 
kávé, rum tetszés szerint

A 4 tojásfejérhét 1 kanál cukor-
ral és 1csipet sóval habbá verjük. 
A 4 tojássárgását 250g gesztenye-
pürével, rummal, vaniliacukorral 
habosra keverjük. Ebbe belefor-
gatjuk a felvert tojáshabját és fél-

retesszük. Elôveszünk egy szép 
porcelántálat. 2,5 dl sûrû fekete-
kávét és ízlés szerinti rumot kevés 
cukorral összekeverünk. Ebbe 
beleforgatjuk a babapiskótákat és 
lefektetjük sorba a porcelántálba. 
Erre ráhalmozunk egy adag gesz-
tenyehabot. Következik egy sor 
piskóta, rá egy adag hab és így 
sorba, amíg el nem fogy minden. 
3 emeletnyi sütit tálalhatunk a 

végén, de elôtte szórjuk meg cu-
kor nélküli kakaóporral. Jobban 
összeérnek az ízek, ha egy nappal 
a kínálás elôtt már elkészítjük, és 
hûvös helyen tároljuk.

Sütôtök torta
Hozzávalók: 1-1,5kg sütôtök 

megsütve, megtisztítva, 2 tubus 
sûrített tej, 6 tojás, szerecsendió 
és cukor ízlés szerint. A tököt 

pürésítjük, belekeverjük a sûrített 
tejet és a tojásokat, édesítjük 
szerecsendióval, cukorral ízlés 
szerint. Egy vastag, kivajazott ki-
morzsázott tálba /tepsibe bele-
öntjük. Megszórható aszaltszil-
vával, attól mégfi nomabb lesz. 
Sütôbe rakjuk és 40 percig 170 
˚C–on sütjük.

Jó étvágyat kíván
Raffi nger Éva

Lapunkat rendszeresen fi gyelemmel követô 
olvasóink számára talán nem újdonság egyik 
célkitûzésünk, miszerint igyekszünk lakóhe-
lyünkön, környezetünkben élô példamutató, 
érdekes, sikeres társainkat közelebbrôl megis-
mertetni, bemutatni a szélesebb közönség ré-
szére, legyen szó akár fi atalokról vagy 
idôsebbekrôl.

November 15-én, pénteken került sor a 
Népházban Gedeon Péter grafi kus tárlatának, 
22-én pedig Krupa József festômûvész kiállítá-
sának megnyitására. Mindkét rendezvényt 
meghívott fellépô vendégként Pál Szilveszter 
gitármuzsikája színesítette.

Szilveszter nem teljesen ismeretlen számunk-
ra, hiszen a 2012. májusi számunkban már hírt 
adtunk róla, az Országos Gitárversenyen elért 
1. helyezése kapcsán.

Az 1999-es születésû fi atalember jelenleg a 
Veres Péter gimnázium jeles tanulója, míg zenei 
tanulmányait az Aelia Sabina Zeneiskolában vég-
zi, Szücsi Balázs tanár úr irányításával. Két tansza-
kos növendékként a gitár mellett hegedül is.

Az idei évben sikeresen szerepelt 
Balatonfüreden az Országos Klasszikus Gitár 
Tehetségkutató Versenyen, ahol 1. helyezést ért 
el, ezáltal meghívást szerezve a bécsi 
Forumgitarre nemzetközi gitárversenyre.

Legutóbb, október 24-27-én, Budapesten a 
Kárpát medencei Nemzetközi Ifjúsági 
Gitárversenyen sikerült gyôznie, megelôzve 
külföldi és magyar vetélytársait. Nyereménye 
fôdíjként egy nagyértékû Rodriguez klasszikus 
gitár.

A tanulás mellett szívesen sportol, rendszeres 
szabadidôs tevékenységként focizik és úszik.

Terveink szerint a jövôben is szívesen látjuk 
különbözô rendezvényeink programján.

Benyóné dr. Mojzsis Dóra

A kiállítás mottója lehetne az Andrássy-család jel-
mondata – ami megjelenik Gedeon Péter egyik 
(Krasznahorka várát ábrázoló) grafi káján is: „Non 
videri, sed esse!”, azaz: „Nem látszani, létezni!”. Az 
igazi tudósnak, mûvésznek úgy kell a tárgyakat, 
épületeket bemutatni, hogy azokban láthassuk az 
„igazi” történetüket, arcukat is, amelyben az ôket 
egykor alkotó, létezô emberek is tükrözôdnek. S 
ezeken keresztül bemutatkozik maga a mûvész is. „Az 
épületek önálló egyéniségek, amelyek nem egyszer 
évszázados történelmi ruhákba öltözve szólítanak 
meg, beszélnek hozzánk” – mondja mûveirôl Gedeon 
Péter. S a rézkarcokhoz hasonlatos tollrajzokat nézve 
mi magunk is személyes kapcsolatba kerülünk a be-
mutatott kastélyokkal, templomokkal, várakkal. 
Ténylegesen megszólítanak bennünket, megmutatva 
rejtett szépségeiket, részleteiket is. A képeket kiegé-
szítik a mellettük megjelenô szövegek: az épületek 
története, a róluk szóló legendák. Nem biztos, hogy 
elsô alkalommal végigolvassuk az összes szöveget. 
Nyilván mindannyian megtaláljuk a „kedvenceinket”, 
amelyek valamiért közel állnak hozzánk. Amelyeket 
már személyesen is láttunk, csak az itt megjelenített, 
kiemelt részletek, szépségek mellett úgy mentünk el, 
hogy nem vettük ôket észre. Most rájuk csodálkozha-
tunk, kiegészíthetjük ismereteinket, elvarázsolódha-
tunk a tollrajzok szépségétôl, miközben késztetést 
érzünk, hogy többször is visszatérjünk és végigolvas-

suk az összes történetet. Erre biztatjuk a kiállítás láto-
gatóit is!

Benyóné dr. Mojzsis Dóra

Pál Szilveszter gitár muzsikája

Gedeon Péter kiállítása
Megtekinthetô január 31-ig a Táborhegyi Népházban

Raffi néria
Édes falatok Raffi nger Éva konyhájából

SHE

Ünnep
Együtt van a család,
terítve az asztal,
leszállt közénk ismét
a karácsonyi angyal.

Gôzölög a leves,
omlós lett a pulyka,
ôrlô fogak alatt
ropog piros burka.

Kíséri töltelék
majonézes krumpli,
Vigyorog a tálon
a kétféle beigli.

Színezik italok
a gazdag lakomát,
majd forró fekete
tesz reá koronát.

Közben nevet, csacsog
s eszik a család.

Most igazán szép
s kerek a világ,
szívemet elönti
hálatelt boldogság.
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Telt ház mellett zajlott le mindkét elôadás, 
amit a T-Art Alapítvánnyal közösen rendez-
tünk. Köszönjük a közönség minden tagjának, 
hogy támogatójegyével hozzájárult a Golgota 
szoborcsoport restaurálásához, és azoknak is, 
akik átutalt adományaikkal járultak a felújítás-
hoz.

Köszönjük a Liszt Ferenc Kamarazenekarnak, 
Rolla Jánosnak és a zenekar minden tagjának 
a magas színvonalú novemberi koncertet. 

Köszönjük a T-Art alapítvány mûvészeinek 
Bráda Tibor, Csengeri Béla, Deák Ilona, 
Gábor István, Hansági Hédi, Maracskó 
Gabriella, Rieger Tibor, Szakács Imre, Takács 
Klára, Tenk László, Turcsán Miklós, Vízi 
Tihamér mûvészeknek a felajánlott alkotásai-
kat.

Köszönet jár az Óbudai Kulturális 
Központban fellépô mûvészeknek, Berecz 
István, Blaskó Péter, Borbás Marcsi, Faragó 
Laura, Gál Tamás, Kassai István, Petrás Mária, 
Sípos Mihály és Kardos Mária 
elôadómûvészeknek a felajánlott szép estéért. 

Köszönjük az Óbudai Társaskör és az 
Óbudai Kulturális Központ igazgatóinak a 
szíveslátást és dolgozóinak a segítséget a ren-
dezvények kapcsán.

Köszönet jár a helytörténeti naptárunk 
szerkesztôinek is, Benyóné Dr. Mojzsis Dóra 
muzeológusnak, Török Gábor tervezô-
grafi kusnak, Antal István fotográfusnak.
Továbbá annak a 32 egyesületi tagnak, segítô-
társnak, akik a támogatójegyek terjesztésében, 
és a rendezvények elôkészítésében segédkez-
tek.

A rendezvények eredményeként indulhat-
tunk két pályázaton, de örömhír, hogy látva 
kitartásunkat, mellénk állt az Önkormányzat is. 

Bús Balázs polgármester úr, aki két éve 
fôvédnöki címet elvállalta, munkánkat a 
kezdetektôl fi gyelemmel kísérte. Kezde-
ményezésére a Képviselôtestület jelentôs tá-
mogatást szavazott meg, amely várhatóan 
kiadásaink több, mint felét fedezi. Ahogy 
Polgármester úr a megnyitó beszédében 
említette „Úgy gondolom, a kiscelli kálvária 
és most a szoborcsoport felújítása arra utal, 
hogy a civil közösségek komoly felelôsséget 
éreznek, s ezért fordítanak idôt és energiát 
közösségi tereink mûemlékeinek védelmére” 
… „az Önkormányzatunk számára is fontos 
e kezdeményezés, ezért is döntöttünk arról, 
hogy a rekonstrukcióhoz erôs pénzügyi ala-
pokat teremtünk”. Elkényelmesednünk azon-
ban nem szabad, hiszen a felújítást befejezni 
csak akkor tudjuk, ha pályázataink is sikere-
sen záródnak.

Tisztelt Támogatóink! Önök nem csupán 
anyagi segítséget nyújtottak, hanem újra  
megerôsítettek minket abban, hogy jó a cé-
lunk, bizalmat, hogy végig tudjuk csinálni, és 
erôt, hogy legyen mindehhez kellô kitartásunk.

Köszönöm, az Egyesület Vezetôsége nevében:
Felcsuti László

„MÛVÉSZEK A 

GOLGOTÁÉRT”
Köszönet
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Elôdeink megfi gyelései, tapasz-
talatai igazolják, hogy a hozzánk 
legközelebbi égitest, a Hold mi-
lyen mértékben befolyásolja éle-
tünket, mindennapjainkat.

Az ár-apály jelenség, illetve a 
nôi termékenységi ciklus köztu-
dottan a Hold mindenkori állásá-
tól függ. Hiszen ugyanúgy, ahogy 
földünk 2/3 részét víz borítja, az 
emberi test nagyobb része is 
vízbôl áll. Logikusnak látszik, 
hogy ha a bolygón lévô vizekre 
látható hatása van a Holdnak, 
ugyanez igaz a bolygón élô embe-
reket, állatokat, növényeket alko-
tó vízre is.

Napjainkra már egyre kevésbé 
érdemes kétségbe vonni a statisz-
tikai számok igazát, mely szerint 
teliholdkor több a baleset, ezért a 
legtöbb sürgôsségi osztályon e 
napokon fokozottabb a készült-
ség. Ugyanez a helyzet a szülésze-
teken: ilyenkor több újszülött 
kezdi földi életét, mint más napo-
kon. A mûtétek kimenetele szintén 
statisztikailag igazolható ebbôl a 
szempontból is: teliholdkor 

lehetôleg kerülni kell minden se-
bészeti beavatkozást, mert foko-
zottan fennáll a komplikáció ve-
szélye.

A statisztikák egzakt számai 
azonban inkább a kétkedôk felé 
prezentált formája a valóságnak. 
Annak a valóságnak, amit a népi 
megfi gyelés mindenkor lefordított 
a hétköznapok nyelvére. A tapasz-
talatokat generációk adták át egy-
másnak, és mindig, minden terüle-
ten bizonyították létjogosultságu-
kat. Könnyebb a „babonaság” 
címkéjével felruházni ezt a téma-
kört, mégsem ajánlott. A természet 
rendjébe való beilleszkedés 
egyszerûbbé teszi mindennapjain-
kat is.

Ha kertészkedünk, fontos, hogy 
mikor ültetünk, mikor érdemes 
szüretelni a legoptimálisabb ter-
més érdekében. A növények táplá-
lásának, a trágyázás idôpontjának 
helyes megválasztása is a haté-
konyságot segíti. Ez a gazdaságos-
ság irányába is mutat, mert így nem 
pazaroljuk még a tápanyagokat 
sem. A locsolásra ugyanez érvé-

nyes. A víztakarékosság több ok-
ból is fokozott fi gyelmet kíván.

A régi favágók például azt is 
tudták, mikor jó az építéshez 
használt fát kivágni, hogy tartós 
legyen. Ez a tudás adott esetben 
életbe vágó lehetett.

Bizonyos gyógynövényeket 
csak teliholdkor érdemes szedni. 
Ez nem boszorkányság, hanem 
tiszta tudomány: egyes alkotó ele-
mek csak ebben a holdállásban 
aktivizálódnak, és felhasználáskor 
jobb a hatásuk. Ezt az utóbbi 
idôkben laboratóriumi vizsgála-
tokkal és publikációkkal is bizo-
nyították.

Ha mai hivatalos tudásunk, és a 
régiek megfi gyelései ennyire ösz-
szecsengenek, annak mindenkép-
pen érdemes hitelt adni.

A házimunkák ideje is hagyomá-
nyosan adott holdállásokhoz 
kötôdik. Fogyó holdnál például 
könnyebb kitisztítani a makacs 
szennyezôdéseket. Aki nem hiszi, 
járjon utána!

Testünk ápolásával, karbantartá-
sával kapcsolatos teendôinket is 

érdemes ehhez a ritmushoz igazí-
tani. A kozmetika, bôrápolás ha-
gyományos területe pedig össze-
kapcsolódik fent említett kertész-
kedéssel. A kertünkbôl kikerülô 
zöldségek, gyümölcsök nem csak 
belsôleg, hanem külsôleg is nagy-
ban hozzájárulnak jól-létünkhöz. 
Legideálisabban akkor, ha a 
megfelelô ritmusban termesztet-
tük, és megfelelô idôben használ-
juk fel ôket.

Az érzelmeinkre, lelki életünkre 
gyakorolt hatásról nálam avatot-
tabbak sok-sok ismerettel rendel-
keznek, melyek nem csak a tudo-
mányos álláspontot, de elôdeink 
megfi gyeléseit is alátámasztják.

Utoljára, de nem utolsó sorban 
gondoljunk a „holdkóros” kifejezé-
sünkre. Ez magáért beszél.

Környezetünket és bennünket 
természetesen sok egyéb más ha-
tás is ér – nem beszélve ezek köl-
csönhatásairól. Azonban az, hogy 
a ránk ható erôk között a Hold az 
elsôk között szerepel, a gondolko-
dó emberek számára vitathatatlan.

Mikóné Ormos Márta

Harmóniában a természettel, összhangban a Hold ritmusaival

A hold és hatásai

Cája Pista egy kopott, huncut, öreg rongyba-
ba, aki egy faládikában lakik a nagyfi ókban. 
Egy decemberi délután Pista csendesen játszott 
mellettem. Gurigatta a dióit a földön hasalva és 
idônként elégedetten dobolt a lábával. Egy 
egész tál töretlen diót kapott, aztán amelyik 
eltörött, azt elnyammogta.

Jómagam belemerültem a munkába, épp vala-
mit fi rkásztam a számítógépen kalapálva. De egy 
idô után Pista olyan nagy zajt csapott a diókkal, 
hogy magára vonta a fi gyelmemet. Lehajoltam, 
egyik kezemmel megsimogattam ütött-kopott 
buksiját, a másik kezemmel kalapáltam tovább. 
Ô egyre csak zajongott, végül a csörgéstôl már 
kénytelen voltam odahajolni hozzá.

- Megbeszéltük, hogy hagysz dolgozni – 
dorgáltam.

- Dolgoztál már eleget, most velem kell 
törôdj! – Csattant fel.

- Jó, rendben – Mondtam engedelmesen. 
Tudtam, hogy nincs mese, ha ô mondja, akkor 
menni kell játszani vele, mesélni neki. – Mit 
akarsz, hát? – kérdeztem.

- Bobájkát.
- Mit? –kérdeztem elhûlve.
Csak nézett rám azzal a két gombszemével, 

nagy nyugalommal.
- Szárazkifl ibôl nem lesz jó? Mákosguba, az 

is nagyon fi nom! Honnat szedjek én neked 
most bobájkát?

- Csináljatok! Én diósat kérek. Tudod, hogy 
én azt szeretem. A mákos a tietek lehet – mond-
ta engedékenyen.

- Jaj, nekem! – sóhajtottam magamban. Ez 
vagy 8 órás munka a konyhában! Igaz, a végén 
fi ncsi téli ételt tehetek a terített asztalra. 
Mindenki szereti. Na de most? Karácsony elôtt, 
amikor annyi a dolog? Erre nekem nincs idôm. 
De Cája Pista csak ragaszkodott az ô 
bobájkájához. 

- Hívd a többieket segíteni és akkor gyorsab-
ban megy! – mondta okoskodva, miközben 
sérült karocskájával a telefonomat bökdöste. 

Hívtam én mindenkit, de senki nem ért rá. 
Az egyik jobbra lót, a másik balra fut, a harma-
dik a fodrásznál, a negyediket értsem meg, de 
ô se ér rá. Pista azonban hajthatatlan volt, 
huncut mosollyal várakozott a bobájkára. 
Szúrós szemmel végignéztem a nyolcvansokéves 
rongybabán és gyanakodni kezdtem, hogy va-
jon milyen emlékeket ôrizhet. Újrakezdtem. 
Hívosgáltam újra testvért és barátot, rokont és 
szomszédot, idôset és fi atalt. Mindenkitôl azt 
kértem, hogy ami az Édesanyja, vagy Nagyanyja 
konyhájából hozzá került, neki kedves darab, 
azt hozná el magával egy estére, kölcsönbe. 
Egy hímzett monogramos kendô, egy nyújtófa, 
egy szita, vagy a kifakult, zsírpacnis szakács-
könyv, benne fényképek. Így már mindenki 
vállalkozott a kalandra. A lisztet, cukrot, 
élesztôt, tojást, vajat a kisboltban vettem, hol 
máshol?

Szombat délután hamar elkészült a nagy mû. 
Munka közben nagyanyáink mesélô holmijai 
életre keltették nekünk gazdáikat, átéltük téli, 
karácsonyi készülôdéseiket, szokásaikat. A 

magunk gyerekkori konyhai próbálkozásait, 
tévedéseit is. Mindegyikônknek akadt mesélni-
valója. Amíg mi felnôttek gyúrtuk, kelesztettük 
a tésztát, rábíztuk a dió és a mák darálását a 
gyerekekre. Azzal, persze, hogy a morzsalék a 
kertben a madaraké legyen. 

Csináltunk kóstolót is, tejjel meglocsolva, 
mákkal és dióval megszórva. Még formáztuk is, 
fenyôfa, virág és nyuszi alakot raktunk ki 
belôlük. Az aranyszínûre sült, kiszárított galus-
ka többi részét szétosztottuk, mindenkinek egy 
szép nagy csomag jutott belôle, odahaza 
késôbb is elkészítheti a bobájkát. A hosszú este 
végén úgy megültünk magunknak, ahogy rit-
kán teszi az ember manapság. 

Mikor mindenki hazament, megkerestem 
Cája Pistát. Ott aludt a diós tálban, elnyomta a 
buzgóság. Óvatosan felemeltem, betettem a 
faládikába, a ládikát a könyvszekrény fi ókjába, 
aztán én is elmentem aludni. Álmodtam rég 
elment nagymamákról és mai gyerekekrôl, 
békés karácsony estékrôl, szép ünnepekrôl. 
Amilyeneket Mindenkinek kívánok!

Orehovszky Vali

Bobájka: Felfuttatunk 2 deka élesztôt kis 
cukorral tejben, megkelesztünk vele fél kiló 
átszitált lisztet, két tojássárgájával jól össze-
gyúrva. Ezután hosszú csíkokat szaggatunk, 
azokat felkarikázzuk, megkenjük kis tojássár-
gájával. Kelesszük még egy keveset, majd 
süssük aranybarnára sütôben. Kiszárítva  so-
káig eláll. Fogyasztás elôtt vaníliás tejjel 
meglocsolva és megszórva cukros darált 
mákkal vagy dióval egy kicsit sütôben mele-
gítjük.

Cája Pista bobájkája
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Jártában-keltében kátyút, ren-
dezetlen közterületet lát? Az 
okostelefonra, táblagépre 
letölthetô Óbuda mobil ügyintézô 
alkalmazás segítségével egy kat-
tintással bejelentheti a hivatal ille-
tékesének.

Ossza meg velünk, mit látott a 
kerületben! Küldje el a fotót, és mi 
intézkedünk! – biztatja a felhasz-
nálót az Óbuda mobil ügyintézô, 
a III. kerület okostelefonokra és 
táblagépekre letölthetô alkalma-
zása. A mobil ügyintézô hivatali 
elérhetôségek, kerületi szolgálta-
tások, ügyintézési helyszínek 
áttekinthetô, könnyen használha-
tó rendszerével már fél éve áll a 
kerületiek rendelkezésére.

A felhasználók egy kattintással 
tájékozódhatnak az ôket érintô 
ügyek elintézési módjáról, 
idejérôl, az ügyintézés helyszíné-
hez akár útvonal is tervezhetô az 
alkalmazás segítségével, a szüksé-

ges elérhetôségek pedig elment-
hetôk a telefon memóriájába.

Az önkormányzati és kerületi 
szolgáltatóhelyek kategóriákba 
sorolva (kórházak, rendelôk, is-
kolák, közintézmények) érhetôk 
el. Az egyes helyszínek a kategó-
riákon belül a felhasználó aktuális 
pozíciójához viszonyítva távolság 
szerint rendezve jelennek meg, 
tehát az alkalmazás azonnal tájé-
koztatást ad, hol érhetô el a leg-
gyorsabban az adott szolgáltatás 
(pl. patika, fogászat).

Az alkalmazás bemutatja az 
önkormányzat döntéshozóit, 
egyéni képviselôket és bizottsá-
gokat, ezáltal a kerület lakosai 
számára személyes közelségbe 
hozva a helyi képviselôket. Az 
önkormányzat életérôl a folyama-
tosan frissülô hírek adnak napra-
kész tájékoztatást.

Az Óbuda Mobil Ügyintézô al-
kalmazás különleges funkciója a 

közterületi vagy kátyúbejelentô, 
amellyel a kerületi lakosok az 
észlelés helyszínen készített fotó 
segítségével közvetlenül jelezhe-
tik a hivatalnak az úthibákat, vagy 
más, általuk észlelt, a helyi közös-
séget érintô problémát. Az alkal-
mazás segítségével a bejelentô a 
fotó mellett szöveges üzenetet is 
írhat, és ha e-mail címét megadja, 
választ is kérhet a munka 
elvégzésérôl.

Jó tudni, hogy a hivatal a beje-
lentést GPS-koordinátákkal ellát-
va kapja meg, így a kép és a ko-
ordináták alapján könnyen azo-
nosítható a hely, az ügyfélnek 
nem kell hosszasan magyarázkod-
nia.

A hivatalhoz befutó jelzéseket 
azonnal az illetékes ügyintézôhöz 
– vagy ha nem a kerület az illeté-
kes, akkor a megfelelô szervhez, 
intézményhez – továbbítják. A 
bejelentô, ha választ kér, a lehetô 

leggyorsabban, de legfeljebb 15 
napon belül megkapja azt.

Az Óbuda mobil ügyintézô al-
kalmazás elérhetô iOS, Android, 
Windows Phone, és Windows 8 
rendszereken keresztül is.
(Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata)

Bercsényi Zsuzsanna, 
Zichy Péter özvegye 1730 
körül építtetett egy sze-
rény, földszintes grófi  
kastélyt (amelyet egy 
korabeli leírás csak villá-
nak nevezett), a régi ma-
jorsági épületek és prés-
ház helyére. Óbuda falu-
sias vályogházai közül 
ekkor még csak a temp-
lom és a grófnô háza 
emelkedett ki. Zichy 
Miklós (Zichy Péter fi a) 
földesurasága alatt nyerte 
el Óbuda igazi barokk 
arculatát. Ennek legfon-
tosabb épületei szeren-
csére napjainkig fennma-
radtak!. A gróf legna-
gyobb építkezése a kas-
tély volt. Miután áthelyez-
te székhelyét Zsámbékról Óbudára, rögtön el-
kezdte a régi, szerény épületek helyén egy na-
gyobb szabású rezidencia építtetését. Az új, 
emeletes kastély épületét Bebo Károly, Zichy 
Miklós Zsámbékról magával hozott szobrásza és 
Jäger János Henrik budai kôfaragómester ter-
vezte meg és a kivitelezésre is ôk kaptak meg-
bízást. A régi grófi  épület oldalszárnyai megma-
radtak, ezekre merôlegesen épült fel az új kastély 
és a családi kápolna. Egy barokk díszparkot is 
kialakítottak. A kastély és a park szobrászati 
elemeit Bebo Károly, míg a díszítô freskókat 
Vogl Gergely budai festômûvész készítette el. Az 
építtetô kitûnô ízlését dicséri, hogy az épületek-
hez kizárólag minôségi anyagokat használtak 
fel, így az ajtók és az ablakok keményfából 
készültek, sárgaréz veretekkel és táblaüvegek-

Óbuda mobil ügyintézô

A Zichy kastély (1746-1756)

kel. A márványkandallókat és a színes cserép-
kályhákat pedig Bécsbôl rendelték meg. Az 
1750-re felépült kastélyban fogadóterem, grófi  
és grófnôi lakosztály, továbbá fegyverterem, 
kincseskamra és könyvtár is helyet kapott. A 
díszparkban üvegházat helyeztek el, amelybe 
Zichy Miklós még délszaki növényeket (pl. 
narancsfákat) is hozatott. A gróf otthonában 
igazi barokk élet zajlott, színházi elôadásokkal. 
A darabok nagy részét Zichy Miklós maga írta! 
Volt tánc, zene, fogadott muzsikusokkal, 
hegedûsökkel, brácsásokkal. 1751-ben Mária 
Terézia is ellátogatott az Óbuda nevezetességé-
nek számító kastélyba. Sajnos Zichy Miklós 
nem sokáig élvezhette rezidenciáját és a benne 
zajló pompás, mûvészetekben gazdag életet, 
mert 1758-ban, 49 évesen meghalt. Éppen mire 

a kastély kiegészítô munkálatai befejezôdtek.
Vele szállt sírba a pezsgô barokk Óbuda is! 
Özvegye, Berényi Erzsébet egy darabig küzdött 
a kastély megtartásáért, de az 1776-ban végül 
az a kincstár tulajdonába került. Gazdasági és 
kulturális szerepe megszûnt. Lebontották a 
külsô- és oldalszárnyakat, a park pusztulásnak 
indult. Egy ideig még mûködtek vendégszobák 
a fôépületben és a melléképületeket az óbudai 
kamarai prefektus használta, de nem sokáig. A 
18-19. században már katonai ruharaktárként, 
dohányraktárként említik a korabeli nyilvántar-
tások. A kastély épületeit a teljes pusztulástól 
csak nagy erôfeszítéssel sikerült megmenteni a 
mûemlékvédelemnek az 1970-es években.

Benyóné dr. Mojzsis Dóra
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Ismerjük fel és óvjuk 

természeti kincseinket!

Kerti dolgaink
A ,,várakozás" nem tétlenséget 

jelent. A bensô tennivalók mellett 
nézzük, mit tehetünk kívül, példá-
ul a kertben.

Gyümölcsösünkben beérett a 
naspolya, a birs. Ha körülnézünk 
lombtalan gyümölcsfáink, és bok-
raink között, egy-egy múmiát, 
vagy hernyófészket látva szedjük 
le azokat. Amennyiben 
készülôdésként elôre vásárolunk 
permetezô anyagokat, feltétlenül, 
ellenôrizzük szavatossági idejüket.

Enyhe száraz idôben öntözni 
kell örökzöldjeinket, sok, nedves 
hó esetén rázogassuk le, fôleg az 
oszlopos növekedésû tiszafák, 
tuják, és borókák lombjáról. 
Ezeket néhol lazán össze is szok-
ták kötni. Fagymentesség esetén 
pucolhatjuk évelôinket. A díszfü-
veket inkább tavasszal. 
Amennyiben lombbal takarunk 
hagymás, vagy érzékeny növé-
nyeket, szórjunk a lomb közé 
kevés komposztot, így kevésbé 
tudja a szél elvinni a takarást.

Helységekben, szobában telel-
tetett növényeinket is rendszere-
sen ellenôrizzük kór- és károkozók 
miatt.

Decembertôl a levágott ágak 
vázában kihajtanak, elôször a nyír, 
mogyoró, késôbb a gyümölcsfák 
ágai is.

Madarainkat már folyamatosan 
etessük. Fontos, hogy ne morzsá-
val.

Az Ünnepekre Áldott  Kará-
csonyt, és egy örömteli  Újesz-
tendôt  kíván:

Ort János 
kertész

December hónapban két ünnep 
is van, amihez „illik” egy termés, 
amibôl csemegék készíthetôk: ez a 
füge.

Fügefa (Ficus carica L.) A 
Földközi-tenger mellékén honos, 
melegkedvelô cserje.  Nálunk déli 
fekvésû, védett lejtôkön áttelelô 
növény. Itt a Hegyünkön is sok 
helyen találkozhatunk vele, akár a 
szôlôvel. Már az Ószövetségi 
könyvekben is szerepel: „… és bé-
ke uralkodik az emberek között, 
akkor mindenki a fügefája alatt ül-
het, és semmitôl sem kell félnie. 
Mikeás próféta könyve”. A fügefa 
sok változatban szerepel az 
Ószövetségben és az Újszövet-
ségben is. A mesterségesen nevelt 
fügefa a nyolcadik évtôl kezd te-
remni és 100 évig is élhet. Aki 
kertjébe fügefát akar ültetni, az 
olyan fajtát válasszon, amely bepor-
zás nélkül is terem, mert különben 
több fajtára lenne szüksége. 
Ilyenkor a fügedarázs termékenyíti 
meg a termôs virágzatokat. 
Hatalmas levelei jó árnyékot adnak. 
Fügetermése a felsô részén kiszéle-
sedik és elhúsosodik. Eperfaféle. 
Három periódusban virágzik. Ha 
nem fagynak el az elsô virágzatok, 
akkor biztosan sok édes gyümöl-
csöt szüretelhetünk. A második 
periódusból hosszú, meleg ôsz 
idején szintén van mibôl csemegéz-
ni. A harmadik szakaszból való vi-
rágzatok már nem érnek be. 
Ezekbôl befôttet csinálhatunk, vagy 

„felkínáljuk” télre a madaraknak, 
akik szívesen csipegetik az apró 
magvakat. Gyógynövényként ter-
mését bélrenyheség, légcsôhurut, 
tüdôbetegségek, szájgyulladás el-
len használják. Tápértéke magas: 
szénhidrát 62 g, nyersrost 6,5 g, 100 
g-ként az aszalt gyümölcsben. 
Ásványi anyagai: igen magas a ká-
lium tartalma, kalcium, vas, foszfor 
is említésre méltó. Vitaminjai: B1, 
B2, folsav, C-vitamin.

Receptek:
Fügegolyó: 1 koszorú szárított 

füge, 2 evôkanál narancslé, 5 dkg 
darált dió, 1 evôkanál porcukor, fél 
citrom leve, 1 teáskanál reszelt na-
rancshéj, kristálycukor. A fügét 
húsdarálón ledarálom, majd össze-
gyúrom az összes hozzávalóval. Kis 
golyókat formálok belôle és kris-
tálycukorban megforgatom. Sokáig 
elálló gyermekcsemege.

Fügés ostyaszelet: 2 egész tojás, 
30 dkg cukor, 30 dkg füge, 30 dkg 
dió, 1 citrom reszelt héja, ostyala-
pok. Összefôzzük a felvert tojáso-
kat cukorral, hozzáadjuk az apróra 
vágott fügét, darabosra vágott diót 
és citromhéjat. Két-két ostyalap 
közé kenjük és takaréklángon kitá-
masztott sütôben szárítjuk 10 per-
cig. Kihûlve vágjuk fel szeletekre. 

Csokoládés fügegolyó: Egy 
koszorú füge, 25-30 dkg száraz 
mézeskalács, csokoládé, 2-3 
evôkanál narancslekvár, csokoládé-
dara. A fügét a süteménydarabok-
kal ledaráljuk. Fôzôn felolvasztjuk a 

csokoládét és a lekvárral összegyúr-
juk. Egy napra hûtôbe tesszük. 
Ezután diónyi golyókat formálunk 
és a csokidarába forgatjuk.

Zöld füge cukorban: Egy lábas-
ban gyenge ecetes vizet forralunk, 
és benne felfôzzük a fügéket. 1 kg 
fügéhez 1 kg cukorból 1,5 dl vízzel 
szirupot fôzünk. A vízbôl kiszedett 
fügét egyszer felfôzzük a szirupban 
és letakarva hagyjuk másnapig. 
Szûrôkanállal kiszedjük a szirup-
ból, amelyet újra felfôzünk, belefor-
gatjuk a gyümölcsöt, és újra állni 
hagyjuk. Harmadnap megismétel-
jük ugyanezt. A szirupba tegyünk 
vaníliát, 2-3 karika citromot. A har-
madszori felfôzés után a fügéket 
üvegekbe tesszük, a szirupot 
felfôzzük és ráöntjük a fügékre. A 
lezárt üvegeket száraz dunsztba 
tesszük. Karácsonykor már vegyes 
gyümölcssalátába tehetjük.

Jó étvágyat és kellemes ünnepe-
ket kívánok:

Stollmayer Ákosné

A hosszú, fagyos éjszakát követôen a mada-
raknak a lehetô legkorábban szükségük van 
energia-utánpótlásra, ezért amint kivilágoso-
dik, általában nagy nyüzsgéssel megjelennek az 
etetôn. Közülük is legkorábban a sûrû bokro-
sokban élô, ezért nagy szemû, a félhomályban 
is jól látó fekete rigó és vörösbegy. Két-három 
óra elteltével az intenzíven táplálkozó madarak 
kezdenek jóllakni, ezért dél körül, kora délután 
általában lanyhul a forgalom, különösen akkor, 
ha a nap is kisüt. Ilyenkor többnyire napozva, 
tollászkodva pihennek, isznak és fürdenek, és 
ha lehetôségük van rá - porfürdôznek. A dél 
körüli visszaesést követôen délután többnyire 
ismét megnô az etetô forgalma, mert a mada-
raknak fel kell készülniük a közeledô hideg 
éjszakára, amikor az alvás óráiban - mozgás 
híján - csakis a kellô mennyiségben elfogyasz-
tott, lehetô legnagyobb energiatartalmú táplá-
lék emésztése-elégetése biztosíthatja az állandó 
testhômérséklet fenntartását (ezért is fontos 
odúkat kihelyezni az etetôk közelébe). Az esti 

szürkületben is a fekete rigót, és különösen a 
vörösbegyet illeti a "leg" jelzô, utóbbi madár 
sokszor még a sötétség beköszöntével is az 
etetôn tartózkodik. Az etetôk madármozgalmá-
nak további jellegzetessége az óránként 2-3 
alkalommal bekövetkezô "hullámzás": 10-15 
percenként az addig nyüzsgô etetô egyik pilla-
natról a másikra kiürül, majd hasonló vagy egy 
kicsit hosszabb idô elteltével a madarak ismét 
megjelennek - és ez így megy egész nap, nap 
mint nap.

A viselkedés hátterében az áll, hogy amikor 
énekesmadarakat etetünk, a magokra és egyéb 
eleségfélékre érkezô madarak óhatatlanul ma-
gukkal hozzák a ragadozóikat is. Ezek között a 
településeken - a házi macskák mellett - a héja 
és a karvaly a leggyakoribb.

Azzal, hogy a madarak rendszertelen 
idôközben és csak rövid ideig tartózkodnak az 
etetôn, megnehezítik a szárnyas és szôrmés 
ragadozók dolgát, akik emiatt nem szoknak 
oda. Ha ez idôvel mégis megtörténik, a cine-

gék, verebek, pintyek és rigók akár hosszabb 
ideig (napokig) is távol maradhatnak az 
etetôhelytôl, mindaddig, amíg a rájuk vadászók 
a gyakori eredménytelenség miatt nem kezde-
nek elmaradozni.

Ebben a viselkedésben az az igazán fantasz-
tikus, hogy az etetô minden madara betartja, 
egymásra fi gyelve alkalmazkodik hozzá, fi gyel-
meztetik egymás a ragadozóveszélyre.

Forrás: www.mme.hu

Madáretetôk forgalma
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Mazsola:

Szilveszter!
Ejnye te kopott elhasznált vénség
látod immár te is történelem lettél
bolyongasz, keresed szállásod hiába
hímzett naptárba, díszített kalendárba

Egy nap, egy óra, egy perc se a tied már
zengô ígéreteiddel együtt múlsz hát
pergô nyelvünk még botlik, kezünk is írja
neved, de helyed már ifjú utódod bírja

Volt születésed vidám zajos ünnepünk
Csengô pohárban nedût tartott a kezünk
fogadtunk, kívántunk minden jót és szépet
vagy hát ki-ki erôt bajhoz, nehézséghez

Várakozást sokfélét terád aggattak
Vágyaink huncut kisdedként mosolyogtad
pedig te se tudtad mit hoz majd a holnap
de neved adtad Istenke ege alatt

Átéltünk benned ezt is azt is mindent
kitôl kérjük számon mégis öröminket
ez már csak álom, vágyakozás
mi elmaradt, mi kevés volt de ígérve lett
nem kell más csak egy kis alvás
és kisebbet szürkébbet kaptunk ahelyett

Vagy tán mégis az volt a jó? S visszasírjuk
elmulasztott perceid? Nesze, kurtafarku
torán zengjük: töltve pohár, telve bendô,
elmúlt az óév, éljen az Új Esztendô!

Óbuda – Békásmegyer polgármestere ezúton 
is értesíti az érintetteket, hogy 2013. december 
3. és 2013. december 18. között a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Harrer Pál u. 
2.) és ügyfélfogadási idôben a Hivatal épületé-
ben a Fôépítészi és Várostervezési Irodán 
(Hídfô u. 18.) megtekinthetô:

- a Budapest III. kerület Testvérhegyi lejtô – 
Jablonka út – Gölöncsér utca által határolt terü-
letre készülô Kerületi Szabályozási Terv módo-
sítása, valamint

- a Budapest III. kerület Perényi út - 
Remetehegyi út - 16300/16 hrsz. - Hidegkuti 
Nándor út által határolt területre készülô 
Kerületi Szabályozási Terv.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 3 jég-
pályának ad otthont, szem elôtt tartva a fejlôdés 
és értékteremtés, a szabadidô hasznos és aktív 
eltöltésének fontos szerepét. E három pálya:

Fô téri jégpálya Belépés ingyenes, febr. 2-ig, 
minden nap: 8-22 h;

Aquincum Iskola - mûanyag jégpálya Arató 
Emil tér 1. Belépés ingyenes, jan. 6. – márc. 2. 
hétköznap: 15-20 h, hétvégén: 9-20 h);

Óbudai Gepárdok Jégcsarnok - 1037 Kubik 
utca Belépés: felnôttnek: 900 Ft, gyereknek: 
700 Ft/ alkalom. Közönség korcsolyázás nyitva 
tartása: szombat: 10:30-11:50 és 16:00-17:50 
vasárnap: 10.00-11.20 és 14:30-17:50.

Az idei csodás ôszt nem lehet szó nélkül 
hagyni. A nehezen viselhetô, extra meleg nyár, 
az erôs dunai áradásokat követô szúnyog-invá-
zió elviselése miatt, ezt a kivételes ajándékot 
nagyon is megérdemeltük. A szép napok napo-
zást, pihenést hoztak. Nagy sétákat tehettünk, 
ha idônk engedte. Kertjeink is meghálálták a 
kellemes idôjárást. Több rózsa nyílt mostaná-
ban, mint egész nyáron. Dúsan nôtt a fû, 
mintha nem is a zord, téli napokra készülnénk. 
És a gyümölcsfák? Nohát, aki még tart különfé-
le haszon-növényt is a kertjében, most dúskál-
hatott a jóban. Október végén még roskadoztak 
az alma-, a téli-körtefák a bô termés alatt. A 
csoda non-pluszultrája pedig, a szôlô. Ez a 
növény – mondhatni – igen szereti a hegyi ta-
lajokat. Pláne, ha öntözni is tudtunk a 
tenyészidô alatt. Bizonyos hegyi fajták a tavaszi 
metszésen kívül, nem is igényelnek egyéb 
gondozást. Ha pedig, ugye, nem permetezzük, 
a legfi nomabb bio-gyümölcshöz juthatunk. A 
gyerekek, az unokák el is nevezték „napillatú” 
szôlônek. Ebben benne van a spéci klíma, a 
hegyi kutak ásványvize, amivel öntözzük, és 
persze az elôdök tapasztalata is. Aztán az öröm, 
amit az utódoknak okozhatunk. Amikor a 
gyermekek kezükben tartják a fürtöket, és 
jóízûen csemegézik. Amint a gyümölcs „gyer-
mekké” lényegül – nos ez se akármilyen él-
mény. Nincs ilyen szôlô, sehol máshol a vilá-
gon. Ne is keressük, mert csak itt található, a mi 
hegyünkön.

Az ôsz most az elköszönés idôszakát éli, a 
betakarítások után. Az ôszi köd elviszi a herva-
dó virágokról a szép, nyári színüket. Viszi-viszi 
a leveleket az ôszi-hangulatú szél. Ez a fajta 
elköszönés azonban, magában hordozza a 

jövendô tavasz élményét, ígéretét. A természet 
ehhez gyûjti erejét, a most kezdôdô pihenési, 
feltöltôdési idôszakával. Mi emberek pedig, 
lassan elkezdjük a karácsonyi elôkészületeket. 
A jobban egymásra fi gyelés, az ajándékozás 
örömére. A nagy vásárlási roham lassan kezde-
tét veszi. Vigyázzunk magunkra, egymásra. Sok 
buktatót rejt ez az idôszak.

Most mesélték kedves Editke, szomszédasz-
szonyunk esetét. Gondos, szerethetô szokása 
szerint, Ô már el is indította volna családja fel-
készítését az ünnepekre. Pár hete ment nyug-
díjba, úgy érezte az új életformában: vígan van, 
övé a világ. Éppen „zöldre” ment át a zebrán, 
lendületesen, mosolygósan, elegánsan, tervez-
getve. Ekkor hirtelen, kiszámíthatatlanul – rázu-
hant egy teherautó! 

És már „odaát” is volt. Talán nem is érezhetett 
fájdalmat, még megijedni sem volt ideje. Isten 
nyugosztalja…

Családjához – nélküle – milyen karácsony jön 
majd el? Megérkezik-e a lelkek békéje? Ha na-
gyon halkan is, ám súgja-e a „Csendes éj” dal-
lama a nagy baj elviseléséhez a segítséget? 

A baleset, az baleset – nem keresi senki sem. 
Legyünk hát nagyon óvatosak, körültekintôek   
a vásárlási, össznépi zsúfoltságban. Legyünk 
nagyon fi gyelmesek, ne kockázassuk semmi 
áron, azt, ami körülölel bennünket.

Remélhetôleg mi többiek szeretetben állha-
tunk a szépen feldíszített karácsonyfánk körül. 
Hálaimával köszönjük a Jóistennek, hogy 
együtt ünnepelhet a család, megadta nekünk 
ezt az öröm-ünnepet.

Legyen békés, áldott karácsonyunk itt a 
Hegyen és mindenütt a Nagyvilágban.

W. Grass

Öröm (!?)

Megtekinthetô szabályozási 

tervmódosítások

A modern palánkrendszerrel, és vastag edzett 
üveggel körbevett 56×26 méteres jégpályán he-
lyet kap a jégkorong, a mûkorcsolya, és a kö-
zönségkorcsolya is.

A Bécsi úti Tesco mellett, a Kubik utcában 
elhelyezkedô pályán egyelôre kulturált 
kivitelû konténerben öltözhetnek a sportolók, 
de amint felváltja a jégpálya sátorfedését a 
csarnok, birtokba vehetik a pálya melletti 
öltözôépületet is.

A délelôtti órákban óvodások és iskolások 
korcsolyaoktatása folyik, melyre folyamatosan 
várják az oktatásba bekapcsolódni kívánó III. 
kerületi intézmények jelentkezését.

Délutánonként a Gepárd Jégkorong Egyesület 
tart edzéseket, melyre 5 éves kortól toborozzák 
a korcsolya- és jégkorongoktatáshoz a fi úkat és 
lányokat.

Mindkét oktatásra a 06-20/913-8417, vagy 
06-30/942-2967-es mobilszámon, és a 
gepardjegcsarnok@gmail.com email címen lehet 
bejelentkezni.

Ezen kívül a Gepárd Jégkorong Egyesület ki-
vételes lehetôséget kínál a 2001, és azután szü-
letett gyermekeknek. Egyelôre péntekenként, 

16.00-16.50-ig, ingyenes korcsolyaoktatást tarta-
nak, melyre szeretettel várják a jelentkezéseket 
a fenti elérhetôségeken. Közönségkorcsolyázásra 
is van lehetôség hétvégenként, melyet 2013. 
december 17-tôl lehet kipróbálni 10:00 – 11:20 h 
között. A látogatók ezen a napon 11:30 h-tól 
megtekinthetnek egy jégkorongmérkôzést is.

A közönségkorcsolyázás felnôtt belépô ára 
900 Ft/alkalom, gyerek (10 éves korig) belépô 
ára 700 Ft/ alkalom.

A közönségkorcsolyázás idôpontja szombat 
délelôtt 10.30-11.50, délután 16.00-17.50, vasár-
nap délelôtt 10.00-11.20 délután 14.30-17.50.

A pályát amatôr jégkorongozók is bérelhetik, 
melynek érdekessége, hogy nem csak egész, 
vagy fél pályát, de harmadot is lehet foglalni. A 
zavartalan játék érdekében ilyenkor felfújható 
palánk és korongfogó áll a játszó felek rendel-
kezésére.

Érdeklôdni szabad idôpontok iránt a 06/30-
942-2967-es, 06/70 425-7408-as mobilszámokon, 
vagy a gepardjegcsarnok@gmail.com email cí-
men lehet.

A pályára szeretettel vár mindenkit 
a Gepárd Jégkorong Egyesület.

Jégpálya a hegylábánál
Kubik utcában megnyílt az Óbudai Gepárd Jégpálya

Jég Veled Óbuda!
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A képviselettel foglalkozó legutóbbi szám-
ban megjelent cikkhez kapcsolódik a kérdés, 
hogy kik lehetnek meghatalmazottak?

Az Ügyvéd válaszol:
Perbeli képviselet ellátására a jogszabályban 

meghatározott személyek jogosultak. Perbeli 
képviselet ellátására sokkal szûkebb körben 
van jogosultságuk a képviselôknek a képviselet 
ellátására, mint mondjuk a polgári anyagi jogi 
jogviszonyokban. Ez utóbbiban meghatározott 
cselekmény ellátására bárki bárkinek adhat 
meghatalmazást, egyszeri meghatalmazást pl. 
arra, hogy vásároljon be neki, vagy vigye el 

megjavítani a biciklijét stb. Perbeli képviselet 
ellátására azonban sokkal szûkebb körben van 
lehetôség. Így perbeli képviseletre jogosult a 
közeli hozzátartozó, a törvényes képviselô, 
Ügyvéd, állami szervnél az ügyintézô, 
Önkormányzatnál a testület tagja vagy a Jegyzô, 
a Szakszervezet a saját tagjának perében járhat 
el, ugyanígy az érdekképviseleti szervek is, 
gazdálkodó szervezet jogtanácsosa vagy az 
alapszabályában megjelölt képviselôje. 
Ügyvédjelölt korlátozott mértékben járhat el 
ügyben, ugyanis Ítélôtábla elôtt és a Kúria elôtt 
Ügyvédjelölt nem járhat el.

Vannak egyes ügyek ahol kötelezô a jogi 
képviselet. Így kötelezô az ingatlan adásvétel-
nél és minden a Földhivatal elôtt folyó eljárás-
ban. Ennek jogi garanciális okai vannak. 
Ugyanígy kötelezô a jogi képviselet azokban a 
perekben, amelyeknek a tárgya iparjogvédelmi 
ügy.

Nem lehet meghatalmazott, aki 18 életévét 
még nem töltötte be, akit jogerôsen közügyektôl 
eltiltottak, és akit jogerôsen gondnokság alá 
helyeztek. A perbeli képviseletre adott megha-
talmazást írásba kell foglalni. A külföldön kiál-
lított meghatalmazásra speciális szabályok vo-
natkoznak.

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

A „nyelvünk titkai” elnevezésû 

kerületi versenyen Halápi Flóra 6. 

osztályos tanulónk elsô helyezést 

ért el. Gratulálunk a szép 

eredményhez!

Intézményünk kiemelt feladatá-
nak tartja az anyanyelvi nevelést.

Ebben az évben is megszerveztük 
hagyományos anyanyelvi 
vetélkedônket A magyar nyelv 
napján. Az 5-8. évfolyamosaink ve-
gyes csapatokban mérték össze 
nyelvi leleményességüket. Különö-
sen nagy sikere volt a drámajáték-
nak és a nyelvtörôknek. Örömmel 
láttuk, hogy különbözô évfolyamok 
és osztályok milyen intenzíven 
mûködtek együtt a csapatokban.

Alsós osztályainknak, a 2-4. évfo-
lyamokon nyelvtan, helyesírás ver-
senyt szerveztünk iskolánkban, 
ahol szöveg tollbamondás utáni le-
írása és nyelvhelyességi gyakorlato-
kat végeztek el a lelkes nebulók. 

Jármai Roland (2. b), Borbára Délia 
(3. o.) és Strenner Dávid (4.a) lett 
évfolyamuk elsô helyezettjei.

A Bolyai anyanyelvi versenyen 
igen szép eredménnyel vettek részt 
tanulóink. Különösen jól szerepel-
tek az 5. évfolyamosok. Büszkék 
vagyunk rájuk, és további sikereket 
kívánunk.

A 4. osztályosok Szuper hármas 
nevû csapata: Csiszer Ádám, Héjja-
Nagy Alexandra és Strenner Dávid) 
5. helyezést ért el az országos Bolyai 
Matematika Csapatversenyen, az 
észak-budai körzetben.

Gesztesi Panka (1. o.) és Zsolnay 
Boróka (2. a) aerobik versenyen 1. 
helyezést értek el a Szarvason 
megrendezett országos bajnoksá-

gon. Hunyadi Márk (4. a) az idei 
Gumiasztal Országos Bajnokságon 
III. helyezést ért el.

A kerületi Komplex angol nyelvi 
verseny írásbeli fordulóján minden 
felsôs évfolyamunk képviseltette 
magát. Versenyzôinket háziverseny 
során választottuk ki. Az eredmé-
nyeket a Mikulás hozza, és teszi az 
ablakba - a Windows-ba. (Meg-
tekinthetô a www.pszi03.hu-n.) Jó 
eredményeikben bizakodunk, és 
azokat a következô számban tesz-
szük közzé.)

A 6., 7. és 8.-os diákok 
Rákospalotai Hulladékhasznosító 
Mûben tett látogatásáról a 
késôbbiekben közlünk beszámolót.

Kádár Eszter

A múlt hónapban a Kutyaposta azt tuda-
kolta, hogy miért is nem lehet már az óvodá-
ban és a kisiskolákban „kutyológiát” tanulni, 
vagyis miért nem lehet megismertetni, meg-
szerettetni a legkisebb, legfogékonyabb 
embergyerekekkel is négylábú barátunkat. 
Most, egy kicsit kanyarítva a témán arról ol-
vashatnak, hogy mi mindent tanulhatunk mi 
a kutyáktól. És ráadásul nem is a kicsik, ha-
nem a nagyok, egészen pontosan a tudo-
mány mûvelôi. Következzék tehát néhány 
gondolat Csányi Vilmostól, a világhírû etoló-
gustól.

„Az utóbbi években fellendültek azok a 
kutatások, amelyek az ember korai evolúció-
jának körülményeivel foglalkoznak. Hogyan 
lett emberszabású ôseinkbôl fogalmi gondol-
kodással felvértezett, nyelvet beszélô, tárgya-
kat használó és alkotó, modern ember? Mivel 
a beszéd, a viselkedés nem hagy lenyomatot 
a kôben, így több millió éve élt ôseink e ké-
pességeire csak közvetett úton következtet-
hetünk. Az ilyen vizsgálatok egyik lehetséges 
alapja más, ma élô állatok megfi gyelése.

Legközelebbi rokonunk a csimpánz; az ô 
és az ember közös ôse mintegy 6-7 millió 
évvel ezelôtt élhetett. A csimpánz azóta nem 
sokat változott, nagyjából ugyanolyan körül-

mények között él ma is. Ha összehasonlítjuk 
az ember és a csimpánz képességeit és visel-
kedését, a különbség megmutatja, mennyi új 
tulajdonságra tett szert az evolúció során az 
ember. Jobban kötôdik a fajtársaihoz, hûséges 
a csoportjához, tanítja a gyermekeit, képes 
monogám párkapcsolatokra. Az ember átfogó 
konstrukciós képesség birtokában van, képes 
tárgyakat megmunkálni, eszközöket készíte-
ni, a nyelv segítségével elvont gondolati 
konstrukciókat, képzelt világokat tud felépí-

teni, és ezt a tudását társaival is megosztja. 
Nem tudjuk azonban, hogy e sokféle tulaj-
donság közül melyek azok, amelyek nélkül 
az ember nem lenne olyan, amilyennek leír-
tuk, illetve melyek azok, amelyek okvetlenül 
szükségesek a beszélô, alkotó ember kialaku-
lásához.

Könnyítené e kérdés megválaszolását, ha 
legalább még egy gondolkodó, nyelvet 
beszélô faj élne a Földön. Ha ilyen nincs is, 
de van egy lény, amely a segítségünkre lehet. 
A kutya elméjének és viselkedésének tanul-
mányozása fontos analógiákkal szolgálhat az 
emberi evolúció korai, a nyelv kialakulása 
körüli szakaszára. A mai kutyafajtákkal 
nagyjából azonosítható csontmaradványok 14 
ezer évesek, de a DNS-elemzésekre alapozott 
legújabb vizsgálatok szerint a bizonyosan a 
farkastól eredô kutya faji elkülönülése körül-
belül 130 ezer évvel ezelôtt kezdôdött. 
Minthogy a kutyának nincs nem háziasított 
változata, nem túlságosan merész a feltevés, 
hogy a modern Homo sapiens, amely 150-200 
ezer évvel ezelôtt alakult ki Afrikában, a ku-
tyával együtt jelent meg az evolúció színpa-
dán.”

(Folytatjuk.)
Szücs Gábor

Iskolai élet

Meghatalmazottak

Ember kutyával az evolúció színpadán



XVIII. évfolyam, 10. szám Óhegy-hírek 2013. december

9

AZ EGYESÜLET

HÍREI

,,Egynek minden nehéz, 

sokaknak

semmi sem lehetetlen”

APRÓHIRDETÉSEK

•  3D Mûszempilla akció! Smink nélküli varázslatos te-

kintet. Az elsô töltés ingyenes! Köröm megerôsítés, 

géllak mintával, manikür. Cím: III. kerület Perc u. 6. Tel: 

30 5134649

•  Angoltanítás, korrepetálás a Testvérhegyen diplomás 

tanárnônél. Tel.: 20-213 1738.

•  Kézi és gépi pedikûr a Hegyen! Kérésre házhoz is 

megyek! Tel.: 20-243 3154

•  Bútorklinika a hegyen! Mindenféle bútor javítása, 

felújítása, antik és stílbútorok szakszerû restaurálása! 

Tel: 388 2464 vagy 30-754 3188

Állandó programok 

a Táborhegyi Népházban
1037 Budapest, Toronya u. 33.
Jóga mindenkinek h. 17.00-18.30
Társastánc k. 20.00-21.30
Pilates torna (Tenki) sz., cs.,   8.00-10.00
Pilates torna (Naményi) sz., p., 17.00-18.00
Gyerekbalett sz., p., 17.00-18.00
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
Bridzs klub sz. 18.00-22.00

Egyesületi iroda nyitva tartása: szerdán 17.00-

19.00 h–ig, a hét többi napján elôre egyeztetett 

idôpontban, tel.: 430 1326. Gondnok: Gáspár 

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

udvaráról.

Képviselôink fogadóórái
Menczer Erzsébet a hónap elsô csütörtökén 16.00-

18.00 h - Fidesz Iroda, Kaszásdûlô utca 7. (t: 

367-8791),

Sáringer Kálmán a hónap elsô keddjén, 17.00-18.00 

h - Táborhegyi Népházban.

Szepessy Tamás a hónap harmadik szerdáján 16.00-

18.00 h - Fidesz Iroda, Kaszásdûlô utca 7.

Decemberben továbbra is folytatódnak a 
klasszikus olasz komédiák, ezúttal Pietro 
Germi Válás olasz módra címû fi lmjét mu-
tatjuk be december 15-én. A társadalmi 
drámáktól késôbb szatirikus komédiák felé 
forduló rendezô fi lmjében megmaradtak az 
olasz neorealizmus stílusjegyei ugyanúgy, 
ahogy a szicíliai közeg is, csak a fôhôsök 
váltak komikussá. A fekete komédiában egy 
szicíliai nemes történetét ismerjük meg, aki 
csak nagy nehézségek árán tud megszaba-
dulni feleségétôl és feleségül venni szép és 
fi atal rokonát. Az Oscar díjas forgatókönyv 
nem csak egy komikus történetet mutat be, 
de maró szatírában leplezik le az olasz in-
tézmény- és szokásrendszert.

Januártól pedig a fi lmmûvészet megke-
rülhetetlen fenegyerekének, Quentin 
Tarantinonak fi lmjeit hozzuk el a Népházba. 

A mûfajteremtô rendezônek azonban nem 
forradalmi kultfi lmjeit, hanem utóbbi, 
klasszikus mûfajokat újraértelmezô nagy-
szabású stúdiófi lmjeit mutatjuk be: január 
12-én a Django elszabadult láthatják, 
melyben a western mûfaját közelíti meg 
újszerûen, és fi lmje cselekményét a rab-
szolgatartó déli ültetvényekre helyezi. 
Január 26-án pedig a második világháború 
idején megszállt Párizsban játszódó 
Becstelen Brigantikat vetítjük, amelynek 
megtekintésével a háború egy alternatív 
befejezésének lehetnek szemtanúi. 
Mindezek a történetek természetesen a 
rendezô munkáira oly jellemzô, színes és 
szórakoztató párbeszédekkel vannak 
fûszerezve. Szeretettel várunk minden 
érdeklôdôt.

Varga Szabolcs

Mivel a következô számunk februárban jelenik 
meg, ezért már most hirdetjük, hogy 2014 januárjá-
ban tizenharmadik alkalommal tartunk disznótort. 
Reggel hétkor kezdünk. Aki részt kíván venni a 
munkában, az kötényt, és éles kést hozzon magával!

A disznóölés idôszaka András-naptól január végé-
ig tart. A disznóölés résztvevôi reggel pálinkával 
kezdik a napot, majd a hízott disznó leeresztett vérét 
pirított hagymán megsütik, és friss kenyérre kenve 
elfogyasztják. Utána kezdôdik a pörzsölés, majd a 
további munkák. Az ebéd orjaleves, a toros káposz-
ta. A délután a hurka-kolbász töltésével telik. Este 
hatig, a vacsora kezdetéig elkészül minden. Hat 
órakor jellegzetes disznótoros vacsora lesz, a sült 
hús, sült kolbász, hagymás burgonya, vidám hangu-
latban.

Részvételi jegyek kaphatók január 11-tôl a 
Táborhegyi Népházban, valamint az Erdôalja úti és 
a Domoszló útjai ABC áruházakban. A délelôtti 
program ára fi nomságokkal, ebéddel 1500.- Ft. A 
vacsora ára 1000 Ft. A gyerekek 10 éves korig 
mindkét alkalommal fele áron vehetnek részt. A 
résztvevôk - ha marad - hurkát, kolbászt vihetnek 
önköltségi áron.

Mindenkit szeretettel vár
az Egyesület Vezetôsége

Szeretettel kérünk mindenkit, hogy aki 
még nem rendezte az idei, 2013 évi tagdíját, 
utalja el az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete, 
11703006-20032630 számú OTP számlájára, 
a közlemény rovatba „tagdíj” megjelöléssel. 
Vagy fi zesse be személyesen Kiss Katinak a 
Táborhegyi Népházban szerdánként, 17-19 
óra között. A tagdíj összege: keresôknek 
2.000.-Ft, nyugdíjasoknak és diákoknak 

1.000.-Ft. További adományokat is szívesen 
fogadunk, sokat segít vele, hísz ezzel az NEA 
pályázaton elnyerhetô támogatás mértékét 
is erôsen javítja. Köszönjük!

Tagjainknak un. tagsági kártyát adunk, 
amelynek tulajdonosai egyes rendezvénye-
inken elôre jelzett kedvezményben része-
sülnek.

az Egyesület Vezetôsége!

XIII. Dezsô halála
Disznótor a Táborhegyi Népházban

2014. január 25-én, szombaton, 7.00 órától

Kedves egyesületi tagok!

Tarantino
a Vasárnapi Moziban
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Óbudalux Ingatlaniroda
E-mail: obudalux@oi.hu

Testvérhegy, Táborhegy, Remetehegy, Mátyáshegy
150 aktuális ingatlant kereső ügyfél, 300 eladó vagy kiadó ingatlan ajánlat

Hívjon bizalommal! 30-696-696-9, 1-242-1096
Forster Judit

irodavezető-építész
1037 Budapest,
Erdőalja út 46.

www.obudalux.hu, www.obudaihegyvidek.hu

Kiemelt ingatlan ajánlataink:
•  Erdőalja úton 1217 nm-es, összközműves,

önálló helyszínrajzi számon lévő telek 45 M Ft
•  Remete-hegyen eladó egy kétlakásos 

családi ház, 1008 nm-es önálló telken 70 M Ft
•  Táborhegyen 60 nm körüli, földszinti,

saját kerttel rendelkező lakások 35 M Ft
•  1400 nm-es déli fekvésű teleken lévő,

belső medencés luxusház eladó 170 M Ft
•  Erdőalja úton, 78 nm-es, 1. emeleti, 

saját kerttel rendelkező újszerű lakás 39,9 M Ft

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

Telefon: 06 30 378-5113

Sági Magdolna
ingatlanbróker
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Iroda: 1038 Budapest, Hegyláb utca 5.

Telefon/Fax: 1-388-5919

Telefon: 06 30 378-5113

Kiemelt keresési igényeink:
•  Újszerű, intim teleken lévő 1 lakószintes, új családi 

házat keresünk orosz ügyfelünknek.
•  1300 nm körüli SAROKTELKET keresünk!
•  Bérelhető garzonlakásokat és nagyméretű lakásokat 

keresünk.

KELLEMES KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET ÉS 
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!


