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Óhegy Napok - 2014
1686-ban végetért a majd másfél évszázadig tartó török
megszállás Magyarországon. A három részre szakított, történelmi Magyarország területének egyharmadán a török hadsereg, a Porta hivatalnokgépezete és a muzulmán hitben
mûködô idegen papság uralkodott. A lakosság menekült errôl
a területrôl, ameddig tudott, pusztult a föld. Az idegen hatalom
kiûzése után a kiürült területeken lepusztított települések,
birtokok maradtak, és csak lassan kezdett magáratalálni az
élet, az újrakezdés. Sürgôsen szükség volt szorgalmas kezekre,
akik a gazdagföldû Kárpát medencét felvirágoztathatják.
Németföldön, akkortájt, a belsô gazdálkodási rendszerek,
az öröklôdési hagyományok, törvények korlátai lehetôvé tették, hogy ott élô családok kivándorolhassanak, más országokban alapíthassanak egzisztenciát, új hazát. Errôl a kivándorlásról, ha úgy tetszik betelepülésrôl, annak hol ígéretes, hol kevésbé ígéretes megtörténtérôl mesélt, a múltba tekintve
Gálosfai Jenôné Hédy, aki az egyik, a XVII. század végén
Magyarhonba vándorolt német család egyenes ági leszármazottja.
(folytatás a 3. oldalon)
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Óhegy legjobb szakácsa - 2014
Hat szakács vette a bográcsát,
ötletes receptjét, hogy az Óhegy
Napok témájához igazodóan
sváb ételekkel kínálhasa vendégeit. Résztvevôk: Ács Péter:
„Herajn tokány”, Balogh György
és a Pléh kocsma csapata: „ Sváb
kolbászhússal töltött káposzta”,
Benyó Dóri: „Schneider Fáni
kolbászos káposztája”; Etelközi
Péter: „Maul tasche”; Krzyzewsky
Miklós: „Tárkonyos bárányragu leves”; Szécsi
Antal: „Sváb toroskáposzta”.
A zsûri elnöke idén Gálosfai Jenômé Hédy
volt, akinek az „Óbuda régi ízei” címû könyvét
már mindenki ismeri, ô igazán jártas e kor étkezési szokásaiban. Tagja volt Tauner Tibor a
braunhaxlerektôl, aki otthonról is jól ismeri a
sváb ételeket, valamint Varga Béla, aki már
számos alkalommal bizonyította szaktudását, a
népházas fôzések alkalmával.
Gálosfai Hédy részletesen ismertette zsûri
döntését a jelenlévôkkel, kiemelve a
versenymûvek értékeit, de a hiányzó ízeit, és a
készítésbôl kimaradt mûveleteket is.
A versenyzôk mindegyike minôségi, sôt kívánatos étket produkált, ezért elismerô oklevélben részesültek. Harmadik helyen végzett

Balogh György és a Pléh kocsma
csapata, másodikon Ács Péter A
zsûri az elsô helyre Szécsi Antal:
„Sváb toroskáposzta” versenymûvét
helyezte, így ô kapta az „Óhegy
legjobb szakácsa - 2014” címet, és
a vele járó serleget is.
Nevét belerójuk annak a másik
nagyméretû serlegnek a talpazatára, amelyen az összes eddigi
nyertes neve rajt van. Az övé is már
kétszer, ezért szabályaink szerint, aki harmadik
alkalommal lett gyôztes az „Óhegy legjobb
szakácsa” versenyen, az megkapja emlékül e
nagy serleget. A zsûri döntésének helyességét
igazolja, hogy Szécsi Antal a közönségdíjat is
elnyerte, melyet egy külön oklevél igazol.
Emlékeztetôül az Óhegy Legjobb Szakácsai:
Rafﬁnger Éva (2003), Farkas János (2004), Rácz
András (2005), Krzyzewsky Miklós (2006),
Kôfaragó József (2007), Etelközi Péter (2008),
Ács Péter (2009), Pirchala István (2010) Szécsi
Antal (2011); Szécsi Antal-Haffner Kinga páros
(2012); Balogh György és a Pléh kocsma csapata (2013); A versenyzôknek köszönjük a részvételt, gratulálunk munkájukhoz, reméljük
jövôre is találkozunk velük!
(Szerkesztôség)

Óhegy legjobb sütise - 2014
Idén három „cukrász” indult a versenyen. Többre
számítottunk, de így is nagy
volt az öröm. A versenymûvek:
Novath László ifj.: „Alerton
torta”, Orosz Diana: „Kék
sárkány”, Pilissyné Gálosfai
Hedvig: „Levendulás-áfonyás
túrótorta”
A zsûri összetétele megegyezett a szakácsverseny
zsûrijével. Elsô díjra a Novath
László ifj. „Alerton torta”

nevû, mascarponéval borított,
epres pezsgôkrémmel táncosított máktortája gyôzött. Így
ô nyerte az „Óhegy legjobb
sütise - 2014” címet. Második
díjat a „Kék sárkány” a harmadikat a „Levendulás-áfonyás
túrótorta” kapta.
A zsûri véleménye szerint
az ízek harmonikus ötvözésével, és a szép díszítésével
Novath László ifj. méltán érdemelte ki az „Óhegy legjobb

sütise - 2014” címet, és a díjjal
együtt járó serleget.
Novath Lala újra bizonyított. Talán többen emlékeznek arra, hogy az elmúlt évben is ô nyerte el az „Óhegy
legjobb
sütise”
címet.
Gratulálunk neki, de a többieknek is, hisz a jelenlévôk
nem átallottak hosszú sort
állni a kevéske falatért, de
megérte.
(Szerkesztôség)

Braunhaxlerek szôlômûvelése
Már rotyogtak a bográcsokban az ételek,
amikor a vendégeknek Tauner Tibor, a
Braunhaxler Egyesület alapítója, és ex-elnöke, bemutatóval kiegészített színes elôadást
tartott a régi óbudai szôlômûvelésrôl, borászatról. Mivel az ô családja is németföldrôl
származik, hallhattunk a betelepülésrôl, arról hogy az „ingyen föld” nem ingyen volt,
mert már német földön adót kellett ﬁzetni,
hogy kivándorolhassanak. És itt sem volt
könnyû az élet, amíg megteremtették az
otthonukat és betelepítették a megélhetést
biztosító szôlôt. Megismerhettük a kedvelt
borfajtákat, a fantasztikus hangulatú szüreteket és szüreti felvonulásokat. A gazdák a ﬁloxéra pusztítása után is megpróbálkoztak
kocsmájukat, kisvendéglôjüket tovább üzemeltetni a környékrôl beszerzett borok kínálatával.
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Tibor felhívta a ﬁgyelmet a svábhegyen
alakult Kadarka Kör kezdeményezésre, akik
a Jókai Villa telkén az egykori budai vörös
telepítették. Szívesen adnának a szôlôvesszôkbôl annak, aki folytatni szeretné az
Óbudai hagyományokat. Kóstolót is kaptunk
az 2011-ben érett kadarkából.
Az elôadás végén Gálosfai Hédynek köszönetet mondott a töretlen kutató munkájáért,
további jó egészséget, energiát kívánt.
Elismerését fejezte ki az Óhegy napok rendezésért, az elôadásokért, az ulmi fotokiállításért,
a bemutatott gazdag sváb tárgyi anyagért, és
a mulatságokat idézô zenékért, táncokért,
amelyek méltó módon emlékeztek meg az
Óbudán
és
környékén
letelepedett
braunhaxlerek több, mint 300 éves
történetérôl.
(Szerkesztôk)
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Sváb toros káposzta
Hozzávalók:
Mangalica zsír, hagyma, sertésfej, farok, köröm, csülök, dagadó, oldalas, hagyományosan
érlelt füstölt csülök, paprika, paradicsom, savanyú káposzta, só, bors, pirospaprika.
Elkészítés:
Elôzô nap a füstölt csülköt megfôzöm, kicsontozom. A színhúst elválasztom a bôrkétôl,
majd edénybe teszem, ráöntök annyi csülöklét,
hogy ellepje. Megpárolom a hagymát, három
részre osztom. 1/3 hagymán megpirítom a
csontos részeket (fej, farok, köröm, oldalas),
1/3 hagymán a csülök és a dagadó felét,
edénybe teszem, felöntöm csülöklével, majd
mindent a hûtôben helyezek el.
Készrefôzés:
A maradék 1/3 hagymán a csülök és dagadó
felét megpirítom, hozzáadom az elôzô nap
megabált húsokat, megszórom kalocsai ôrölt
pirospaprikával, beleszeletelek paprikát, paradicsomot. Majdnem készre fôzöm. Felaprítom
a savanyú káposztát, felkockázom a füstölt
csülköt, felcsíkozom bôrkéjét. Az utolsó
rottyanásnál mindezeket a húshoz keverem. Az
edényt lefedem, a tûzrôl leveszem, kihûlésig
pihentetem. Tálalás elôtt forróra felmelegítem.
Bô tejföllel, karikára vágott zöld csöves paprikával, sváb paraszt kenyérrel kínálom.
Megjegyzés:
Ez az étel nem keverendô össze a székelykáposztával – íze is más – mivel a toros káposzta
ízvilága megköveteli a hús abálását.
szécsitóni

ALERTON torta
A tortával a
fantasztikus
Alerton Táncklubnak szerettem volna kedveskedni. A jó
hangulatú próbákon mindig
elfogyott 1-2
üveg pezsgô,
ennek
tehát
mindenképpen
szerepelni kellett a hozzávalók között. Egy
több alkalommal megsütött máktorta receptet alakítottam át,
„szegény családom” heteken át kóstolgatta a
különbözô változatokat, míg megszületett a
végleges recept:
Habosra keverünk 3 tojást 20 dkg cukorral.
Hozzáadunk 20 dkg mákot 2 pohár joghurtot
és 1 dl olajat. Végül hozzáadunk 20 dkg lisztet
melyben 1 csomag sütôport kevertünk el. Kb.
40 perc alatt 190 fokon máktortát sütünk belôle.
Epres pudingporból 5 dl édes pezsgôvel (tej
helyett) krémet fôzünk. Ezzel töltjük meg a
háromfelé vágott tortánkat.
A bevonáshoz 25 dkg mascarponét keverjünk simára 3 kanál tejföllel és 5 dkp porcukorral majd adjunk hozzá 2 dl habﬁxálóval felvert
tejszínt. A tortát díszíthetjük eperszeletekkel.
Novath Lala
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Sváb népviseletek

A pilisvörösvári Mûvészetek Házának segítségével (Balasi Anikó igazgatónô és Zsámboki Szabolcs
támogatásával) állíthattuk ki a régi sváb viseletek
jellegzetes darabjait. A menyasszonyok díszes, de
sötét színû ruhában esküdtek, csak a kötényük volt
fehér, amelyet többször nem is vettek fel. A szoknyákon nem volt zseb, ezért a felsô szoknya alatt
vászonból varrt, felköthetô erszényt viseltek;
alsónemût pedig egyáltalán nem. Kedvelték a díszes, nyomott mintás anyagokat, a bársonyt, a
kékfestôt. A férﬁkabátok gallérjaiért újszülött kisbárányok estek áldozatul. Láthattunk spánglis cipôt és
csizmát, csizmahúzó fát, és a téli, fekete berliner
kendôt. A gondosan tárolt kötények felületét
üvegpalack dugójával dörzsölték fényesre. A férﬁak térdtôl lefelé szûkülô csizmanadrágot viseltek. A
jellegzetes viseletek visszaköszöntek egyik-másik
kiállított fotóról is.
Benyóné Dr Mojzsis Dóra
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Óhegy Napok - 2014
(folytatás a címoldalról)
Hédy, az ôt megáldott
nagyszerû elôadókészség birtokában, fantasztikusan gazdagon és izgalmasan adta elô
nekünk a tutajos és gyalogszeres vándorutat megjáró
elôdök történetét, írott, dokumentálható valóságuk keresését, megtalálását. Az új földre
érkezôk kezdeti, bizonytalan
lábakon megpihenô helykeresését, az ismeretlen környezetet, az idegen emberek kíváncsiságát, bizalmatlanságát
elfogadó alkalmazkodását, a
lassan, nehezen kibontakozó
„hazatalálását”.
A múlt-kutatás során, németországi levéltárak, könyvtárak elsárgult okiratait, dokumentumait böngészve nem
volt könnyû dolga Hédynek,
bár néha segített neki a helyiek jóindulata, segítôkészsége.
Az ezerhatszázas évek végén,
ezerhétszázas évek elején leírt
adatok halmazából kikeresni
és összeszerkeszteni az együvé tartozó részeket, ez is Hédy
dolga volt. Szerencsére, menetközben rábukkant a saját
ôseinek vándorlását tanúsító
iratokra, amik kárpótolták a
kutatás nem várt nehézségeiért. A gigászi kutatómunka
egyedi részleteirôl a nagyszerû
beszélgetô társ, Gyimesi
László író „faggatta” ôt, miközben saját ismeret anyagát
hozzátéve az elmondottakhoz, maga is gazdagította a
történeteket.

A
régmúlt
ködébôl
elôbukkanó ôsökrôl szóló,
„Elôdeinkrôl” elôadás az elmúlt századokba ringatott
engem és szinte magam elôtt
láttam a gyapjú kabátjuk gallérját felgyûrt, cserzettarcú
„Hanzikat”, „Szepiket”, amint
a pirospozsgás, berlinerkendôs „Frájokat” átkarova,
elszántan róják a Dunamentén a göröngyös országutakat, ismeretlen, új hazájuk
felé ballagva. Nagyjából ezt
az utat járta be egyesületünk
is kirándulás formájában, és
ezért lett ez a kiállításunk
névadója. A vándorlásra induló
ôsök
egyik
gyülekezôhelye, anno, Ulm
városa volt. Ennek a városnak
mai arculatáról állított ki
nagyszerû
fényképeket
Czeczei József, aki az egyesületi kirándulásunk „fényké-

pezôs” krónikásaként kísért
minket végig az úton.
Hallottunk még ezen a
péntek délutánon, Hédytôl,
az óhazából hozott, ﬁnom
német ételekrôl, a régenvolt
óbudai kocsmákról, ahol talán még ma is fôzik, sütik
azokat
a
„zuppékat”,
„nokerliket” „snicliket”, amiket mindig jóízûen fogyasztottunk mi is.
A német múltat idézte az
ALERTON együttes táncos lábú asszonyainak a „Menüettôl
a polkáig” elôadása, aminek
során Holup Orsi csapata ismét bizonyította, hogy nincs a
földön olyan tánc, amit ôk ne
tudnának eljárni.
Ez lenne röviden az Óhegy
Napok summázata, ahogy jómagam belemulattam magam
a sûrûjébe.
Szász Kálmán

Régi sváb tárgyak és gyûjtôjük Tátról
A régi sváb családok
mindennapi
életének
használati tárgyait Szabó
József jóvoltából mutathattam be az Óhegy Napok
programjában.
Szabó
József régi sváb családban
született Táton, s hosszú
ideig ott is lakott. Bár
szüleinek halála után
Budapestre
költözött,
gyökereirôl nem feledkezett meg. Az egykori szülôi
házban - amelynek felújítása már részben megtörtént - tájházat szeretne
nyitni, ahol az évek szorgalmas munkájával
összegyûjtött tárgyakat, eszközöket, ruhákat
bemutathatja majd az érdeklôdôknek.
József két évvel ezelôtt jelentkezett az
Óbudai Múzeum felhívására, amelyben a
készülô Goldberger Textilmúzeum részére ke-

restünk anyagokat. Az édesanyja
által egykor hordott ruhákat,
fejkendôket ajánlott fel a kiállításra, így kerültem vele kapcsolatba. Többszöri táti látogatásom
során lelkesen mesélt családjának és a régi táti lakosoknak az
életérôl, szokásairól, tárgyairól,
viseleteirôl, amelyeket mindenképpen szeretne megôrizni az
utókor számára. Sajnos néha falakba ütközik, kevés a segítô kéz
és támogató, s szinte teljesen
egyedül küzd a tájház megvalósításáért, de nem adja fel a reményt. Nagyon
örültem, hogy feleségével együtt részt tudott
venni az Óhegy Napok pénteki és szombati
programján, amelyrôl azt mondta, hogy itt
olyan sok pozitív érzéssel töltôdött fel, amely
bizonyosan segíteni fogja munkája folytatásában. Ez pedig számomra volt megtisztelô és

felemelô vélemény! A szombat este fény derült
József fantasztikus tánctudására is, amit szerényen csak így indokolt: "Régen nagyon sokat
táncoltunk a sváb bálokban!".
A táti tárgyak segítségével magunk elé képzelhettük a régi házakban folyó mindennapi
életet: a zsírosbödön, a tejeskanna, a szappantartó, a vesszôbôl font babakocsi, a bölcsô, a
gyerekjátékok, a kakukkos óra, a petróleummal
fûthetô kályha, a 100 éves menyasszonyi csokor, a fából készült iskolatáskák, a palavesszô
és a palatáblák, az "ôsi" írógép, és a
ceruzahegyezô - tapintható közelségbe hozták
a múltat. A kiállításról szólva ne felejtkezzünk
el a táti népviseletbe öltöztetett karakter-babákról sem, amelyek a táti babakészítôk fantasztikus munkáját dícsérik.
Köszönjük Szabó Józsefnek, hogy elhozta
hozzánk a múlt tanúit, és nagyon várjuk, hogy
részt vehessünk a táti tájház megnyitásán!
Benyóné Dr Mojzsis Dóra

3

2014. július

Óhegy-hírek

Csatornaépítés a Hegyvidéken
Folytatódik a szennyvízcsatornázás a
Budapest
Komplex
Integrált
Szennyvízelvezetése
projekt
keretében

Óbudán. Hegyoldalunkon néhány utcában már
megindultak a munkálatok, de még idén a
következô beruházásokra lehet számítani:

Folyamatban van már:
Bécsi út-Orbán Balázs út
Kapaszkodó utca
Kolostor út
Remete köz D-i rész
Remete köz É-i rész
Testvérhegyi lejtô

(Bécsi út 240. - Orbán Balázs út 5.)
(Domoszló útja - Testvérhegyi út)
(Remetehegyi út – Kiscelli út megl. csat.)
(Remete köz - Remetehegyi út)
(Remetehegyi út - Remete köz)
(Gölöncsér utca – Kubik utca)

Kezdés: II. negyedévben
Domoszló köz
Domoszló lejtô
Jablonka lejtô
Jablonka lejtô
Kisdomb utca

(Domoszló útja)
(Domoszló útja - Testvérhegyi út)
(Kisdomb utca - Jablonka út)
(Kisdomb utca – Kocsis Sándor út)
(Jablonka lejtô - Kisdob u. megl. csat.)

Kezdés: III. negyedévben
Erdôszél köz
Erdôszél utca
Farkastorki lejtô
Forrás utca
Haránt köz
Verhovina utca

(Erdôszél utca - Testvérhegyi út)
(Domoszló útja - Testvérhegyi út)
(Laborc u. - Farkastorki út)
(Domoszló útja – Bécsi út)
(Haránt köz 19 sz. - Haránt köz 11 sz.)
(Laborc u. - Farkastorki út )

Kezdés: IV. negyedévben
Erdôhát út
Körtvélyes köz
Körtvélyes utca
Táborhegyi lépcsô

(Erdôhát út 9 sz. - Haránt köz)
(Viharhegyi út - Körtvélyes köz megl. csat.)
(Zúzmara utca - Körtvélyes utca megl. csat.)
(Táborhegyi lejtô - Táborhegyi lépcsô)

A háztartások a házi bekötôvezetéken keresztül csatlakoznak az épülô szennyvízhálózathoz, melyet minden ingatlanon a telekhatártól számítva 1m-ig építenek ki a beruházás
során. Az ingatlantulajdonos szempontjából
nincsen jelentôsége annak, hogy az ingatlanjáról a szennyvíz gravitációsan, vagy nyomott
rendszeren keresztül távozik, mert a nyomott
rendszernél szükséges házi átemelô is a beruházás keretében kerül kiépítésre a telken belül, azt ugyanúgy a közszolgáltató fogja üzemeltetni (többek között felülvizsgálni, karbantartani, javítani).
Szolgalmi jogos rákötés sem kizárt, de ez az
érintett telektulajdonosok közti megállapodás
alapján történik.
Az ingatlanon belül a tervek elkészítésének
a feltétele, hogy a már megépült utcai gerinc-

vezeték kamerás ellenôrzése és geodéziai
bemérése is megtörténjen. Innentôl fogva állnak rendelkezésre a belsô hálózat megtervezéséhez szükséges mûszaki adatok, a
bekötôcsatornák helye és mélysége. A terveket
– amelyeket csak tervezôi jogosultsággal
rendelkezô szakember készíthet el – a
Fôvárosi Csatornázási Mûvek ügyfélszolgálatára kell benyújtani.
Ha az ingatlan tulajdonos nem tudja közüzemi szerzôdéssel vagy egyéb módon igazolni a
jogszerû szennyvíz elhelyezést, akkor talajterhelési díj kiszabására számíthat.
További információ és tájékoztatás az ingyenesen hívható zöld számon: 80-205 412 (hétköznapokon 8-18 óráig), valamint a www.
bpcsatornazas.hu honlapon kapható.
BKISZ ügyfélmenedzser

Kémények ellenôrzése
A Fôvárosi Kéményseprôipari Kft. ütemtervet
készít az általa végzett közszolgáltatás
elvégzésérôl. Az érintettek a társaság honlapján
már elérhetik az ingyenes elektronikus értesítési rendszert.
2014. áprilisától függetlenül a tüzelési módtól
évi egy alkalommal végezik az égéstermékelvezetôk ellenôrzését és szükség szerinti tisztítását, továbbá négy évente mûszaki felülvizsgálatát. A munkálatokra külön megrendelés
nélkül elôre ütemezett idôpontokban kerül sor.
A munkavégzés tényleges idôpontjáról legalább nyolc nappal korábban értesítik az ügyfeleket. Az értesítés többlakásos, illetve több-
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szintes épület esetén kapualji hirdetmény
(plakát), laza beépítésû (családi házas) lakóterületeken az utcasarkon jól látható módon elhelyezett hirdetmény útján valósítják meg.
A társaság honlapján, rövid regisztrációt
követôen az ügyfeleknek lehetôségük nyílik
arra, hogy hét nappal az ellenôrzés elôtt
emlékeztetôt kaphassanak a megadott e-mail
címükre. Három nappal a vizsgálat elôtt a ﬁgyelmeztetést megismétlik SMS-ben is.
Júliusban az ellenôrzés és teljes körû kéménytisztítás a Királylaki út, Máramaros u.,
Kiscelli u., Bécsi út, Testvérhegyi út, Jablonka
u., Erdôalja út, által határolt területen lesz.
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Kivágtuk a gesztenyefát
A Kiscelli Golgota szobrait egy gyönyörû
gesztenyefa lombjai borították. Sajnos ki kellett
vágni, és ez sokak felháborodásával járt. A
restaurátorok szerint ugyanis a fa rendkívül
káros hatással volt a szobrokra.
Egyrészt fáról hulló szerves anyagok megtelepedtek a kôfelületen, mohásodást, zuzmóképzôdést okoztak. Nedvesen tartották a
kôfelületet, fagy esetén a felület külsô rétege
újra és újra lerepedt.
Másrészt a szoborcsoportot folyamatosan
árnyékban tartotta, így a napnak nem volt
módjában a kôfelületet kiszárítani a megtelepedet növényzetet "leégetni".
És ami a legfontosabb, a fa gyökérzete a
Krisztus szobor alapzatát megnyomta, aminek
következtében a feszület felül cca. 30 cm eltérést (dôlést) mutat. Magyarul kidönthette volna
a keresztet.
A fakivágást hosszas tanakodás, vita elôzte
meg. A restaurálás elôtt már levágtuk a legzavaróbb ágakat, de ez kevés volt. Tavaszra újra
észlelték a mohásodást, pedig októberben már
letisztították a kôfelületet. Helyszíni szemlén
mindannyian (tulajdonos, hatóság, restaurátorok) sajnáltuk a fát, de végül a kivágás mellett
döntöttünk. A magas fát hatósági engedély
alapján az Atlasz Kkt. alpintechnikával bontotta
le, így alatta a szobrok nem sérültek. A szoborcsoport fényt kapott, szinte él, a környezet
fantasztikus szép látványa lett.
F.L.
Varga Mihály miniszter,
a Fidesz 4-es választókerület
országgyûlési képviselôje megbízásából

Dr. Kôvári Béla ügyvéd
ingyenes jogsegélyt tart
a Táborhegyi Népházban
(Toronya utca 33.)
minden hónap második csütörtökén
18-20 óráig.
Legközelebb július 10-én.
Bejelentkezés nem szükséges.
Augusztusban nyári szünet.
További információ
az 1035 Bp., Váradi utca 17.
Fidesz-KDNP irodában,
vagy a 20-200 0017 telefonszámon.

XIX. évfolyam, 6. szám
Brezovits László:

Sváb bál
az Óhegyen
Sok bál volt az Óhegyen,
Sváb is kell már hogy legyen.
S ki németül tud rendesen,
Jegyet sem kell hogy vegyen.
Nem vagyok se Kurt se Walter
Azt tudom csak, mi a malter.
A lábamra barna vax kell,
Így leszek majd braunhaxler.
Stüszi kalap, párta, dirndli,
A kancsóban jó cirfandli.
Perdül a tánc, szól a sramli,
Nem lehet ezt abbahagyni.
Késôre jár, jól eláztunk,
A sok tánctól fáj a lábunk.
S ha még tudjuk hol a házunk,
Svábbogárként hazamászunk.
Idén nyáron is megnyitotta
kapuit az Óbudai Strand
a hûsölni, kikapcsolódni
vágyók számára!

Óbudai Strand
a Hegy lábánál
1037 Budapest, Laborc u. 2.
Az Óbudai Szabadidôparkban,
szép környezetben található
strandunkon ezen a nyáron már
nyugdíjas vendégeinket is
kedvezményes árral várjuk!
Fôszezoni nyitva tartás:
2014. június 30–augusztus 15.
Belépôárak:
H.-P. (16-20 h): felnôtt: 1000 Ft,
gyerek és nyugdíjas: 700 Ft
Szo.-V. (9-19 h): felnôtt: 1500 Ft,
gyerek és nyugdíjas: 1000 Ft
6 éves kor alatt
a belépés ingyenes.

HAVILAP (MKM 226.674/1998)
Kiadja: Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete,
1037 Bp., Toronya u. 33. Telefon: 430-1326
E-mail: egyesulet@ohegy.hu,
web: www.ohegy.hu
Felelôs kiadó: Felcsuti László elnök.
Szerkesztô:
Mikes Kriszta, Molnár Andrea,
Varga Szabolcs.
Hirdetésfelvétel: Óhegy Egyesület.
Telefon: 430-1326.
Elôkészítés: Petit Typo Bt.
Nyomás: MédiaPress 1990 Kft.
Megjelenik: 3000 példányban
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60 év a Társaskörben
Óbudai Kamarazenekar szülinapja
A második éve láthatjuk vendégül a Népház
nagytermében az Óbudai Kamarazenekart. Különleges
esemény volt ez az elmúlt három alkalommal, mert
valljuk be, szép kényelmesen odasétáltunk a koncertre, közlekedési káosz nélkül, ott egy színvonalas zenekari muzsikát végighallgattunk, majd egy pohár
hegyi borocska és sütik, pogácsák mellett kitárgyaltuk
a világ dolgát, aztán hazasétáltunk.
Ettôl komolyabb szervezés elôzte meg a zenekar
jubileumi koncertjét az Óbudai Társaskör
Nagytermében, amit a zenekar 60. születésnapja alkalmából tartottak. Megtelt a terem, sôt, még az elôtér
is zsúfolt volt, sokan voltak részesei az ünneplésnek.

Beethovent, Haydnt és Handelt idézte meg a zenekar
a régi idôkbôl, Decsényi Jánost hívta a mai korból.
Ahogy hozzánk, a Népházba is hasonló, jó válogatással szoktak jönni, évente kétszer, húsvét után és az ôszi
szüret után. Remélem, ez így már hagyománnyá válik és
számíthatunk koncertjeikre. Isten tartsa meg sokáig az
Óbudai Kamarazenekart, boldog születésnapot kívánunk nekik, és szeretettel várjuk ôszi koncertjükre.
Az idén az ôszi koncert várhatóan szeptember végén lesz, a pontos idôpont az Óhegy hasábjain
megjelenik. Már most hívunk Minden kedves
Hegylakót és távolabbi Érdelôkdôt!
Vezetôség

Oroszlánok Aquincumban
Jékely Zoltán drámája az Aquincum Múzeum színpadán
Az elmúlás folyamatában mindig van egy pont, amikor
szembe kell nézni az elkerülhetetlennel, amikor már biztosan látszik, hogy nincs visszaút. Jékely Zoltán Oroszlánok
Aquincumban címû drámájához ilyen pontot választott. A
barbárok már a túlparton vannak. Hogy mit tudnak róluk?
Jóformán semmit. Épp ezért rettegnek tôlük.
Jékely Zoltán Oroszlánok Aquincumban címû darabja
tartalmas és szórakoztató színházi élményt kínál.
Szereplôk: Kardos Róbert, Tôkés Nikoletta, Kerekes
József, Maszlay István, Papp János, Bede Fazekas Anna, Egri
Bálint, Kékesi Gábor, Kovács Gergely, Mészáros András,
Urbán Tibor
Zene: Kovács Áron Ádám, jelmez és díszlet: Sántha
Borbála, mozgás: Schmidt Eszter, asszisztens: Magyar
György, Rendezô: Papp Dániel.
Elôadások: július 04. 05. 06. 19:30 esônap: 07. 07.

Távcsöves bemutató
1037 Budapest, Laborc u. 2/c.
(A hegyoldalon, a Szabadidô Parkban)

Amatôr csillagászok
találkozója

Távcsöves bemutató a nyári idôszakban minden
kedden, csütörtökön és szombaton 21:00-tól 23:00-ig.
Ez idô alatt a bemutatás folyamatosan tart, ahhoz
bármikor lehet csatlakozni, nem szükséges bejelentkezni.
Ifjúsági szakkör (13-19 évesek): csütörtökönként
18:00 órakor.
Belépôdíj: felnôtteknek 600 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak, pedagógusoknak: 400 Ft. MCSE-tagok
számára a programunk ingyenes.
Távcsöves bemutatást csak derült idô esetén tudunk tartani. Ha lakhelyérôl nem sikerül az égbolt
állapotát egyértelmûen megállapítani, hívja a csillagvizsgálót sötétedés elôtt egy-két órával.

Az év legnagyobb, és sokak által várt amatôrcsillagász
találkozója lesz minden korosztály számára július
24-tôl 27-ig, a Tarján melletti Gerecsében, a Német
Nemzetiségi Táborban. A helyszín közvetlen zavaró
fényektôl mentes, ahol óriási “észlelôréteken” használhatjuk távcsöveinket. Gyere el Te is! Ha van, hozd
el távcsövedet, hozd el családodat, észlelô jókedvedet!
A tábor a 25 évvel ezelôtt újjáalakult MCSE nagy
nyári találkozója távcsöveseknek és mindenkinek,
akit érdekel a csillagok világa. Részletes információk
a www.mcse.hu oldalon találhatók.
Mizsér Attila, 240 7708, 70-548 9124
Polaris Csillagvizsgáló - Óbuda

Egész nyáron át tart az új hétvégi tenisz akció
Az Óbudai Tenisz Klub új akciójában augusztus 24-ig minden hétvégén
16 és 19 h között az alkalmi pályabérlés a nagypályák esetében 1.500 Ft,
a kispályák esetében 1.000 Ft.
Nyitva tartás: 2014. június 14-tôl augusztus 24-ig hétvégenként: 8-19 h
Cím: Óbudai Szabadidôpark (1037 Budapest, Laborc utca 2.)
Elôzetes idôpontfoglalás szükséges a recepción (70-702 3719).
Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze.
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Ismerjük fel és óvjuk természeti
kincseinket!
Eddig gyümölcstermô
fákról olvashattunk. Most
cserjérôl lesz szó.
Kerti ribiszke (piros-ribiszke) (Ribes rubrum L.)
Április, májusban nyíló ribiszkeféle. A virágzata fürtös,
termése
bogyó.
Termesztik és elvadulhat.
Szubatlanti, közép-európai
eredetû cserje. Nálunk a
Zempléni-hg, Tornai-karszt,
Pilis, Kôszeg, Ôrség, DZala, D-Somogy, Kis-Alföld,
Duna-vidék, Dráva vidéke
puha és keményfa ligeteiben, láperdeiben fordul elô.
Angliában, Franciaországban és Belgiumban a XIV.XV. században vonták termesztésbe. Hazánkban a
XVII. században kezdték a
termesztését. Igen sok fajtáját nemesítették ki és vonták
hasznosításba. Kertjeink nélkülözhetetlen gyümölcse. Friss fogyasztásra, ipari felhasználásra, borkészítésre, stb. használjuk.
Sav 5,3 g, 85,3 g víz, 5,0 g
nyersrost van benne 100 g-ként.
Vitaminokban gazdag: karotin, E,
B1, B2, pantoténsav, biotin, Cvitamin. Ásványi anyagai: kálium,
kalcium, magnézium, vas, foszfor,
réz, cink, mangán.
Vörösboros ribiszkeleves: A ribiszkét 3/4 l vízben és egy pohár
vörösborban fôzzük meg. ¼ részét
félretesszük, a többit szitán áttörjük. Liszttel simára kevert tejföllel
felfôzzük, a maradék ribiszkeszemeket hozzáadjuk.
Ribiszkemártás fôtt húshoz. 50
dkg ribiszkét leszemezve 1 darabka citrommal 1 dl vörösborral ke-

vert kevés vízben megfôzünk. 2
evôkanál lisztet 1 dl tejföllel és 1
csésze húslevessel simára keverünk és felfôzve adjuk hozzá a
pohár tejföl másik felét.
Habos ribiszkelepény. 25 dkg
liszt, 15 dkg vaj, 3 tojássárgája, 5
dkg cukor, 70 dkg leszemezett ribiszke, 10 dkg porcukor, 4 tojás
habja, 25 dkg vaníliás cukor.
Meggyúrjuk a porhanyós tésztát
és kinyújtva kikent tepsibe teszszük. Megszórjuk a cukorral bôven
elkevert ribiszkével és félig megsütjük. Közben felverjük a tojáshabot, apránként hozzáadjuk a cukrot, mindig tovább verve, amíg
sûrû és kemény lesz a hab, majd
rásimítjuk a tésztára. A sütôbe
visszatéve, takaréklángon sütjük
amíg a hab pirulni nem kezd.
Ribiszkés piskótatorta. 20 dkg

Vakondháló
A vakondháló egy speciális talajálló, erôs, fekete mûanyag háló.
Általában 10 x 10 vagy 16 x 16 mm
hálóméretû. Egy vagy két méter
széles, 100-200 m hosszú tekercsben forgalmazzák.
- Mire jó a vakondháló?
Magyarországon a vakond védett állat, tehát nem irtható!
A
szakszerûen
telepített
vakondhálóval megelôzhetjük a
díszgyepet elcsúfító vakondtúrásokat. A vakondháló az állatot nem
bántja, csupán megakadályozza,
hogy a járatai építésénél keletkezô
„kitermelt földet” a felszínre juttas-
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liszt, 10 dkg vaj, 10 dkg
cukor, 1 tojás a tésztához. 50
dkg ribiszke, 2 tojás, 10 dkg
cukor, 12 dkg meghámozott
ôrölt mandula, 4 evôkanál
porcukor a töltelékhez.
A lisztet a vajjal elmorzsolva összegyúrjuk a cukorral
és tojással, és fóliába csomagolva a hûtôbe tesszük. A
leszemezett ribiszkét félretesszük. A cukor felével habosra verjük a tojássárgákat,
és a mandulát hozzá keverjük. A többi cukorral elvegyítjük a kemény tojáshabot,
tovább verjük, majd a cukros
tojássárgájához adjuk. Végül
belekeverjük a ribiszkét. A
kikent tortaforma aljat és
oldalát kibéleljük a porhanyós tésztával, villával több
helyen
megszurkáljuk.
Elsimítjuk rajta a piskótát és
a meleg sütô középsô rácsán sütjük
40 percig. 5 percig a formában
hagyjuk, majd késsel meglazítva és
a peremébôl kibontva tálra csúsztatjuk. Porcukorral meghintve és
tejszínhabbal körük spriccelve tálaljuk.
Ribiszkés csokoládékrém. 25
dkg ribiszke, 2 kanál cukor, 4 dl tej,
1 hidegen kikeverhetô csokoládé
puding, 1 kanál átszitált kakaó, 1
kanál rum, 1 pohár tejszín, 4 adag
vanília fagylalt. A leszemezett ribiszkét megcukrozzuk. A krémport tejjel elkeverjük, majd hozzáelegyítjük a rumot, a kakaót, és a
felvert tejszínhabot. A krémet poharakba adagoljuk, rászórjuk a ribiszkét és befedjük a fagylalttal.
Jó étvágyat kívánok:
Stollmayer Ákosné
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Kerti
dolgaink
Igen változatos képet mutatott a június. Száraz meleg,
hûvös, esôs idôszakok váltották egymást. Ez a növényeink
számára is megterhelô volt.
Lassan befejezôdik a szamócaszüret. Tisztítsuk ki az ágyásokat, lazítsuk meg a talajt.
Kezdôdik a korai körtefajták
érése. Lehetôleg szedjük kézzel. A rázás nem csak a gyümölcsöket sértheti, hanem a jövô
évi termést is csökkentheti.
Almáinkat négy fôveszély
fenyegeti: pajzstetû, varasodás,
almamoly,
lisztharmat.
Figyeljünk megjelenésükre. A
hó
végén
a
letermett
Ôszibaracknál is esedékes lehet a hajtásválogatás.
Sövényeknél a zöld hajtásválogatás adhat munkát. Már
próbálkozhatunk a rózsa alvószemzésével. Az átültetésre
kerülô virághagymákat szedjük
fel, kis szikkasztás után pucoljuk meg, 20 fok körül tároljuk.
A magas virágok, dália, kardvirág igényelhetnek támasztékot.
Öntözés után porhanyítsuk a
talajt.
Dísznövényeinken is jelentkeznek kórokozók, kártevôk,
pl. lisztharmat, levéltetû, takácsatka. Szobanövényeinket
öntözôkannával
fürdessük
meg, ne "verjük” a slaggal.
Erôsen napos idôben ne nyírjuk túl rövidre a gyepet. Az a jó,
ha valami árnyékot tud adni a
tônek a maradó levélzet.
Tollas
kedvenceinknek
fürdô, és ivóvízrôl gondoskodjunk.
Szép nyarat, jó termést kíván:
Ort János kertész

Vadvédelmi kerítés
sa, így a hálóval fedett terület alá
tévedve pár méteren belül visszafordul és más irányban próbálkozik.
- Hogyan használjuk a vakondhálót?
Fûmag vetés esetén a termôréteg
felszínétôl számított 5-10 cm
mélységbe, gyepszônyeg telepítésnél közvetlen a gyepszônyeg
alá terítsük. Az egyes szélek átfedése 20-30 cm legyen. Átfedéseknél
és négyzetméterenként tûzzük le a
hálót, hogy a munkálatok során ne
tudjon elmozdulni.
Bökény Attila okl. kertészmérnök

Létezik kimondottan vadvédelmi
kerítés is. Érdemes olyan kerítéstípust választani, amely nemcsak az
ôzek, szarvasok, nyulak, rókák behatolása, hanem a vaddisznók betörése ellen is véd. Az internetes
világhálón 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, csúszásmentes kialakítású, így sikeresebben meggátolja a vaddisznó bebújását. Ezt a kerítéstípust nem elég a
talajfelszínen kiépíteni, a kerítés

feltépését megelôzendô a hálót
legalább 50 cm mélyen le kell ásni
vagy helyezni a talajba. Vásárláskor
érdemes kérni az eladó véleményét
ezzel kapcsolatban.
A vadháló jelölésének (pl. Ursus
ASM 180/24/15, 50 m), jelentése:
típusnév, kerítés-magasság centiméterben / vízszintes huzalok száma (a huzalok távolsága eltérô lehet,
alul sûrûbb) / a függôleges huzalok
távolsága centiméterben; ez után
olvasható a tekercs hossza (50 vagy
100 m). Ennek alapján kiválasztható
a megfelelô, a telek helyi adottságaihoz igazodó kerítéstípus.
A.B.
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Visszajönnek hozzánk az állatok?
Visszajönnek hozzánk az állatok?
A kutatási területek eddigi
eredményeit összegezve, kibontakozni látszik valamiféle kezdetlegesnek tûnô kapcsolatfölvétel-féle,
ami, talán, a rég’ feledett közös
nyelvnek újraéledése is lehet.
Néhány, az átlagosnál gazdagabb
beleérzô képességgel rendelkezô
ember, - például a sokáig állatok
közt élôk, állatokkal foglalkozók,
- érzékenységük és fokozott odaﬁgyelésük során, már néhány ponton megközelítik az állati-emberi
beszéd alapját, azaz a közös jelentést tartalmazó, azonos hangképletek egymással történô cserélgetését. Ebbe a kapcsolatteremtési
lehetôségbe
belejátszik
a
különbözô élôlények különbözô
hangképzési módszere is. A hang,
mint hang azonban azonos.
Elképzelhetô, talán, egy olyan
összetett nyelv, ami hangokból
(effektusokból) és mozdulat-kombinációkból áll. Az is lehet, hogy
egyes hangok és egyes mozdulatok mindig összetartoznak, ugyanazt jelentik.
Addig már eljutottunk, hogy
megértsük, az állatok érzelmi, tu-

dati irányítású viselkedését, átmeg átszövi az ösztönösség.
Ösztönökkel rendelkezik az ember
is, és döntések egész sorát hozza
az ösztönei sugallatára. Alapjában
véve, azonban, az embert inkább
jellemzi a tanult, tudatos viselkedés, az ösztönösség itt háttérbe
szorul. Ez a különbözôség tovább
nehezítheti a kifejezésformák megtalálását.
Most viszont megpróbálom öszszegezni a felvetett probléma
kapcsán kialakított véleményemet,
és igyekszem a rendelkezésemre
álló anyag segítségével alátámasztani.
Itt megemlítem Csányi Vilmos,
etológus professzor tudományos
megállapításait. A professzor úr a
háziassá szelídített kutyák egyéni
és, közösségi életének tanulmányozása, kísérletek sorának elvégzése alapján, megállapította, hogy
a kutyákban falkaviselkedés
megszûnt, és bennük felváltotta
azt a családviselkedés. Alaptalan
tehát az a feltételezés, hogy a kutya, az embercsaládból, falkavezért
választ.

A kutya nem választ, hanem elfoglalja a családon belül a gyerek
pozícióját, a legkisebbét, a legjobban védettét. Az embercsaládokban a családfô helyzete és személye, általában, nem állandó, a
mindenkori gyereké, a leginkább
kiszolgáltatotté viszont mindig. A
kutya mindig megôrzi az embercsaládon belüli helyzetét, a belsô
változásokat nem tudná viselkedéssel követni.
Csányi Vilmos professzor, többek között, még egy igen fontos
megállapítást tett. A kutyák mintegy 80-100, megmutatott cselekvést, tevékenységet tudnak megjegyezni és végrehajtani. Erre,
egyetlen más állat sem képes, a
csimpánz is legfeljebb 10-15-öt. A
kutyák parancsra (esetleg kérésre
is) hajtják végre a cselekvést, tevékenységet, bizonyos esetekben
ezek kombinációját is: pl. „Vedd fel
a pórázt!” „És hozd ide!”.
Pontosan mi is történt mostanáig
a közös nyelv kérdésében?
Volt tehát egyszer az idilli állapot
és azonos nyelven beszélt állat és
ember. Ezt zárta le a kettéválás.

Vadak a városban
A kerület erdôs részein egyre
gyakrabban találkoznak a lakosok
vaddisznócsaládokkal, akár kisebb
kondával is. Hasznos tudnivalók
és lakossági tájékoztatás vaddisznók belterületi jelenlétével kapcsolatban.
A vaddisznó, az ôz, a nyest, a
borz vagy a róka egyre aktívabb
jelenléte észlelhetô nemcsak az
erdôterülettel közvetlen határos
utcákban, telkeken, hanem a települések belsô régióiban is.
Óbuda-Békásmegyer közigazgatási területén egyre nagyobb
számban fordul elô, hogy a lakosok vaddisznócsaládokkal, kisebb
kondával találkoznak.
Ezek az állatok méreteiknél és
habitusuknál fogva félelmet kelthetnek, akár sérülést is okozhatnak
a
velük
kontaktusba
kerülôkkel.
A vad okozta problémák alapján
a következô tájékoztatást adjuk:
1. A lakosok, ingatlantulajdonosok kötelessége az ingatlan vagy
telek határolókerítésének állapotfenntartása, illetve gyommentesítése. Elhanyagolt, rossz mûszaki állapotú kerítés nem akadályozza
meg a disznók betörését.

2. Kérjük, ne etessék a vadállatokat. Azokról a területekrôl, ahova a lakosok etetéssel odaszoktatták ôket, szinte lehetetlen természetes közegükbe visszaszoktatni a
vaddisznókat.
3. A malacos koca (anyaállat)
vehemensen védi utódait, akár az
élete árán is óvja ôket. Amennyiben
ilyen állat jelenlétét észleljük,
semmi esetre se közelítsük meg az
anyát, és ne zavarjuk meg utódai
gondozásában. Ilyenkor nagy
eséllyel ellenünk fordul mert óvja
malacait.
4. A kertes ingatlanokon élôk,
illetve családi házas övezetben la-

Következett a máig tartó,
hosszúidejû különlét. Mára pedig
úgy néz ki, hogy követelô belsô
kényszer hatására megindultunk
egymás felé, és lassan kialakulhat
az egymásrautaltságnak egy olyan
állapota, ami, remélhetôleg, viszszafordíthatatlan folyamatot igazol. Megcsillant annak az ígérete,
hogy eljuthatunk a rég elhagyott,
de, talán, még teljesen el nem feledett paradicsomi létezésbe, ahol
megint azonos nyelven beszél
egymással állat és ember.
Visszajöhetnek közénk az állatok,
vagy mi vegyülhetünk el közöttük,
mint Maugli a farkascsapatban.
És most kérdem: érdemes ekkora felhajtást csinálni az egészbôl?
És most felelek rá: igen, érdemes.
Miért is? Mert a Föld a mienk,
állatoké és embereké.
Vigyázzunk rá és rájuk, mindnyájan! És, ha jól vigyázunk, akkor
talán varázslatos színessége mellett, beláthatatlanul gazdag tartalmú lehet a felfedezésre váró
élôvilág, és a világ élete.
Szász Kálmán

Pócsik Éva
kók, ahol közel van az erdôhatár a
lakott részekhez, gyakran alakítanak ki komposztáló dombokat. Az
ilyen
lerakatok
természetes
gyûjtôhelyei a földigilisztáknak,
kisebb rágcsálóknak, amelyek a
vaddisznó részére ízletes élelemforrást jelentenek.
Mindkét deponáló megoldás
erôsen vonzza a vaddisznókat.
5. Létezik kimondottan vadvédelmi kerítés is. Érdemes olyan
kerítéstípust választani, amely
nemcsak az ôzek, szarvasok, nyulak, rókák behatolása, hanem a
vaddisznók betörése ellen is véd.
X

Öregség
esetleg
Nem az öregségtôl félek,
csak attól az öregtôl,
akivé esetleg leszek.
Nem az elbutulástól félek,
csak a szivacsos tompaságtól,
mely elnyel titeket.
Nem a változástól félek,
iránya aggaszt egy kicsit.
Megroggyanó kockakô.
Nem a magánytól félek,
csak attól,
hogy nem fogod kezem,
arcod belevész a ködbe.
Nem a távozástól félek,
hanem attól, hogy elhagy a
jóakarat.
Ezt megélni nem szeretném.
Ha választanom lehet.
És nem lehet!
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Vallomások iskolánkról
„Az Erdôalja suli abban különbözik a
többitôl, hogy itt vannak a legkedvesebb tanárok és a legkedvesebb gyerekek… Itt az
Erdôaljában a tanárok kedvesen, de jól megtanítják az anyagot. Nem kell nagyon kiemelni az
egyik tantárgyat se. Mindegyik jó valamiben.”
(Molnár Rómeó 6. b)
„Áprilisban minden évben megtartjuk a fordított napot. Ilyenkor a diákok lesznek a tanárok és a tanárokból diákok lesznek 1 napig…
A fordított nap egy nagyon jó ötlet, mivel a
diákok megtapasztalják, milyen tanárnak lenni.
Nekem nagyon tetszett és az osztálytársaim is
nagyon jó órát tartottak. Szerintem – és remélem, hogy – mi is jó órát tartottunk a második
osztálynak.” (Kriston Tamás, 6. a)
„Kedden (április 1-jén) a második osztályt

tanítottuk két barátommal: Tomival és Petivel.
Olvasás órát tartottunk. Csoszogi, az öreg
suszter volt a téma. Miután elolvastuk közösen
a történetet a tankönyvbôl, kérdéseket tettünk
fel, amikre ügyesen válaszoltak. Utána a munkafüzetet töltöttük ki. Szépen, csendben dolgoztak és pár perc múlva ellenôriztük, hogy jól
csinálták-e meg. Az óra végén nagyon megdicsértük ôket. Jól dolgoztak, ügyesen válaszoltak a kérdésekre és csendben voltak.” (Vadovics
László 6.a)
„Áprilisban volt fordított nap, egy kedden.
Mi is részt vettünk rajta, nekem nagyon tetszett. Hárman (Hanna, Flóra és én) tanítottunk
az elsô osztályban. Tartottunk egy tesit az elsô
órában és egy matekot a másodikban. Nagyon
jól ment az elsô óra, a gyerekek nagyon jól

csinálták a játékos feladatokat és az óra végére jutott egy kis kidobós, ezért tanítottunk
nekik egy újat. Szerették az új játékot, szívük
szerint még a szünetben is azt játszották volna,
de sajnos nem lehetett. A második óra matekkal folytatódott. Csapatversenyt rendeztünk
játékos matek feladatokkal. Jó sok feladatot
tudtak megoldani, de sajnos ez az óra is
gyorsan eltelt. Mivel csapatverseny volt, nem
maradt eredmény nélkül. Mikor kijavítottuk a
feladatokat, másnapra már ki is osztottuk. Az
eredmények jutalmaként mindenki kapott
matricát és egy kis nyalánkságot. Eltelt a többi
óra is és nekem ez a nap nagyon tetszett, remélem, jövôre is lesz ilyen.” (Détári Bernadett,
6. a)
Lejegyezte: Kádár Eszter

Nemzeti Összetartozás Napja
A Nemzeti Összetartozás Napja
emléknap, emléknap, amelyrôl
megemlékeznünk alkotmányos
kötelezettségünk
is.
Az
Alkotmányból
rövidítve,
a
következô alapvetést tehetjük: Az
1920-as
trianoni
döntés
meglehetôsen mélyen érintette a
magyar nemzeti öntudatot, s a
trauma feldolgozása a két világháború közötti években egyáltalán
nem sikerült. Hazánk történelmi
sajátságaiból fakadóan igen sokan
magyar származásuk ellenére az
ország határain kívül rekedtek. A
2010. évi XLV. törvénybe foglalt
Nemzeti Összetartozás Napja az
1920-as trianoni békeszerzôdés
aláírásának évfordulójára emlékezô, június 4-re esô nemzeti
emléknap, tanúságtétel: „a több
állam fennhatósága alá vetett
magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar
nemzetnek, melynek államhatá-

rok feletti összetartozása valóság,
s egyúttal a magyarok személyes
és közösségi önazonosságának
meghatározó eleme”, erôs történelmi és kulturális kapcsolatok
fûzik ôket az anyaországhoz.
Iskolánkban 2014. június 5-én
emlékeztünk meg a fent nevezett
történelmi eseményekrôl, iskolagyûlés keretében. Felsôs osztályaink egy-egy elszakított területet
mutattak be néhány perces elôadás
formájában. Egy rövid ﬁlm megtekintése és népdalok éneklése tette
még élményszerûbbé ezt az emléknapot. Különbözô évfolyamaink tanulói így foglalták össze az
Emléknappal kapcsolatos gondolataikat:
„Meglepô volt, hogy milyen kicsik az alsósok, és mennyit tudtak
ennek a napnak a jelentôségérôl,
és arról, hogy mit is jelent az, hogy
NEMZET.” (Tóth Domonkos, 7.o.)
„A Nemzeti Összetartozás Napja

nagyon fontos, mert egymás segítségével elôrébb tudnánk vinni
saját népeinket és országunkat,
sôt másokét is, és ez azzal járna,
hogy könnyebben megoldódnának a mindennapi problémák és
békésebben élnénk egymással.”
(Takáts Anna, 7.o.)
„Fontos, hogy a leválasztott országokban maradt magyarokat ne
veszítsük el.” (Lengyel Olivér, 8.o.)
„Szerintem fontos ez a nap,
mert így a nemzet könnyebben
kovácsolódik össze. Érezzük,
hogy ugyanabban a nemzetben
élünk, a különbözô tájegységek,
például Erdély, bár már levált
Magyarország területérôl, azért
mégis úgy érezzük, hogy hozzánk
tartoznak. Azok az országok,
amelyekhez ezek tartoznak, nem
akarják, hogy Magyarországhoz
tartozzanak, és küzdenünk kell
értük.” (Salamon Gergely, 5.o.)
„Jó volt készülni rá, és miköz-

ben készültünk, sokat tanultam
belôle, hogy az a táj hogy keletkezett, vagy hogyan élnek ott az
emberek, milyen látványosságokat lehet megnézni.” (Détári
Bernadett, 6.a)
„Szerintem jó volt, mert azt
idéztük fel, hogy a világháború
után rengeteg rokon nem találkozhatott
egymással,
mert
Magyarország nagy részét lecsatolták… Bemutatták, hogy a lecsatolt részeken hogyan éltek a
magyarok, de késôbb a lecsatolt
részekrôl visszajöhettek a rokonaikhoz.” (Héjja-Nagy Kristóf,
6.a)
„Szerintem ennek a napnak a
lényege, hogy a határon túli magyarokra emlékeztessen minket.”
(Czájder Dániel, 6.a)
Alsós tanulóink a rendezvény
elôtti hetekben az elszakadt területek népi motívumaiból készítettek egész falat betöltô színes dekorációt. A rendezvény
Kádár
Eszter, Gál Lajos és
Bükkfalvyné
Kocsis Beáta gondozásában valósult meg.
Örömmel tájékoztatjuk olvasóinkat, a hegylakókat, hogy a
2014-15-ös tanévben ismét két
elsô osztályt indítunk.
Megható ballagáson vettünk
búcsút nyolcadikosainktól.
Budapest, 2014.
június 23.
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Barátokat adott nekem az iskola, és egy
olyan pályát, mely a hivatásom lett
(Farkasvölgyi Juditot Babiczky László kérdezte)
Vissza tudod idézni általános iskolai emlékeidet?
A kilencedik kerületben egy nagy, háromemeletes, hagyományos általános iskolába jártam.
Alapjában jó tanuló, igyekvô gyerek voltam, de
semmi különösre nem emlékszem. A gimnáziumi
éveimre igen. A Vörösmarty Gimnáziumra úgy
emlékszem, hogy életem legszebb évei voltak.
Sok barátom, barátnôm volt. Megtanultam egy
nyelvet, évekig ezzel kerestem a kenyerem.
Tolmács voltam.
Hogy kerültél fel az „erdôaljára”?
Érettségi után anyuékkal költöztünk Óbudára,
a Vöröskereszt utcába. Majd 1985-ben férjemmel
vettük azt a házat, amibe most is élünk itt a hegyen. Gábor ﬁam akkor ment elsôbe. Ekkor
léptem át szülôként elôször az Erdôalja úti iskola
kapuját, mint aggódó anyuka. És 1986-ban már
kevesebb szorongással hoztam ide Orsi lányomat. Akkor még nem volt tornaterem, nem volt
beépített tetôtér, de az elsô pillanatban megfogott
ennek a kis öreg épületnek a varázsa.
Hogy születik meg a döntés, hogy szülôbôl
valaki iskolatitkár legyen?
Hamar kialakult egy bizalmi, baráti kapcsolat
köztem és az akkor kinevezett új igazgató Simkó
Rózsa között, és amikor az iskolatitkár1989-ben
elment, Rózsa elsô hívó szavára jöttem iskolatitkárnak. Rózsának köszönhetem a legtöbbet.
Mindenre Ô tanított meg, hogy ma itt tartok azt
az Ô bizalmának köszönhetem. Bán Évával, az
igazgató helyettessel hármasban, a rendszerváltás évében, hihetetlen lendülettel kezdtünk dolgozni. A tetôtér beépítése, az erre létrehozott
alapítvány, a szülôk, az iskolaszék áldozatos
munkája következtében, sok munkával, de látható sikereket értünk el. Jótékonysági bált szervezetünk. Az iskola mai arculata egyértelmûen
ezeknek az éveknek köszönhetô. Ekkor vette fel
az iskola a II. Rákóczi Ferenc nevet is. Ezekre az
évekre úgy emlékszem, hogy hihetetlen kedvvel
és energiával dolgoztunk. Fiatalok voltunk!
Közben már bennem munkált a vágy, hogy tanítani szeretnék, s ezért beiratkoztam a fôiskolára…
Mi hárman Rózsa, Éva és én nagyon jó csapatot
alakítottunk ki. Aztán amikor számunkra váratlanul Simkó Rózsa váltott és egy egyetemre ment
dolgozni Bán Éva lett az igazgató, mellette lettem
elôször igazgató helyettes. Ez két év volt csak, de
tôle a végtelen türelmet, empátiát és tisztességet
lehetett megtanulni. Ô egy igazi nagybetûs pedagógus. Aztán jött Marótiné Horváth Gizella,
mellette voltan a legtovább helyettes. Akkor már
a változások szele nagyon érintette a közoktatást.
Sokat dolgoztunk, mellette jöttem rá, hogy nem
könnyû vezetônek lenni, de helyettesnek sem.
De neki köszönhetem azt a nagy lehetôséget,
hogy az igazgatóhelyettesség mellett nyolc éven
keresztül vihettem egy osztályt. Ez fantasztikus
volt. Két éve ballagtak el. Hatodikig tanítottam is
ôket, hetedikben és nyolcadikban „csak”
osztályfônökük voltam. A hatéves intenzív kapcsolat azonban megalapozta azt, hogy az utolsó

két évben is jól dolgoztunk együtt, kapcsolatunk
intenzív, szoros maradt. Pedagógusi munkám
csúcspontja volt ez a nyolc év. Ez kevés tanárnak
adatik meg, hogy belépnek óvodásként és ﬁatal
felnôttként engedem ôket. Amire nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy elértem azt, hogy
29-en kezdtük el elsôsként és 31-en ballagtunk
el. Olyan összetartás alakult ki a gyerekek és a
szülôk között is, és ezt meg is fogalmazták, hogy
ebben a csapatban így együtt van az erô. Nagyon
jól tanuló, nagyon hajtós, nagyon jó, legendás
osztály volt ez. Ma is tartjuk a kapcsolatot, van
facebook oldalunk és szeptemberben „ottalvósan”
is fogunk találkozni. Tudunk egymásról, tudom
iskolai eredményeiket, tudom kinek sikerült már
a nyelvvizsgája. Máig tartjuk a kapcsolatot.
Minden osztályomat nagyon szerettem, de ez egy
másfajta kapcsolat egytôl-nyolcig együtt lenni,
végigvinni egy osztályt, ez csodálatos dolog.
Ugorjunk vissza egy kicsit az idôben, hogy
viselték gyermekeid, hogy a tanáriban ott van az
anyuka, aki ott dolgozik a tanító nénik és bácsik
között?
Megbeszéltük, hogy nekem ez a munkahelyem. Természetesen, ha valami olyan történt
bejöhettek hozzám, hisz kicsik voltak. Arra
azonban nagyon vigyáztam, hogy úgy menjek
haza, mintha semmirôl sem tudnék, s mindent
tôlük tudok meg, mint minden más szülô.
Munka mellett végezted tehát a fôiskolát. Hogy
bírtad, hisz ezek nagyon tevékeny iskolai évek
voltak?
Az iskolatitkári munkám mellett már napközizhettem is, mert erre, mint a fôiskolát éppen
végzônek lehetôségem volt. Délelôtt végeztem
az iskolatitkári teendôket délután már gyerekek
között lehettem a napköziben. És ahogy lehetett
rögtön kaptam egy elsô osztályt is. Gyönyörû
feladat ez, mert feltétel nélkül fogadnak el a
gyerekek, hálásak minden szeretetért.
Nem csak a gyerekekkel volt jó kapcsolatod, de
a tantestületbôl barátaid is lettek.
Bizony a jó munkakapcsolaton túl négy-öt
kollegával baráti viszonyba is kerültem. Nem
telhetett el úgy szilveszter, hogy családostul ne
együtt bulizzunk. Nyaralni mentünk együtt,
többször külföldre is utaztunk. Ezekre a barátaimra a mai napig mindig számíthatok. Nekem
tényleg nagyon sokmindent adott az „erdôalja”.
Gyermekeim egy nagyon védett környezetben
nôttek fel, nem véletlen, hogy visszaköltöztek
erre a vidékre. Barátokat adott nekem az iskola,
lehetôséget adott, egy olyan pályát, mely a hivatásom lett. Én rengeteg mindent kaptam ettôl az
iskolától.
Mit tartasz az Erdôalja úti II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola legfôbb erényének? Miért érdemes ide járatni gyermekünket?
Az a nyitottság, az a partnerközpontúság, az a
családiasság, az, hogy a szomszédgyerekek járnak egy iskolába, hogy a tanítás után is fennmaradhat a mindennapi kapcsolat, hogy lehetôség
van barátságok kialakulására. Ez nagyon fontos

ezekben a ﬁatal években.
De az oldott,
kellemes
légkör mellett, a felkészült jó tanárok irányításával, a felsô
években, az évenkénti vizsga bevezetésével,
vizsgázni, teljesíteni tudó ﬁatalok kerülnek ki az
iskolánkból Ezt a vizsgáztatási rendszert még
Simkó Rózsával alakítottuk ki, de utódai is elfogadták, és továbbfejlesztették ezt a hagyományt.
Az eredményeink bizonyítják e gyakorlat sikerességét. Most három éve vezeti az iskolát Nagy
Árpád. Van olyan, hogy két ember véletlenül
találkozik és kiderül, hogy rendkívül egyfelé
megy a gondolkodásuk. A mi kapcsolatunkat a
teljes ôszinteség és a lojalitás jellemzi. Kifejezetten
sajnálom, hogy csak három évet dolgoztunk
együtt. Annyira egyre jár az agyunk, hogy azt el
sem tudom mondani. Huszonöt éve dolgozom
az iskolában, de ennyi gyermek soha nem akart
még itt tanulni, mint az utolsó években. Jó hírünknek köszönhetôen igen sokan jelentkeznek
hozzánk: most is „teltház” van.
Egy sikeres életpályáról beszélgettünk. A diákok szeretnek, a tantestület elfogad, a tanárok
között barátok lettek…eltelt 25 év, s most nyugdíjba mész. Miért?
Hiszek abban, hogy mindennek eljön egyszer
az ideje. Ha végig nézek a tantestületen, ott van
kedves kolleganôm Paczolt Anikó, aki hatévesen
bekerült az osztályomba, megtanítottam írni-olvasni, és most kollégák vagyunk. Vagy ott van
Juhász Viki, aki Orsi lányom gyerekkori barátnôje
és a fôiskolás éveket az én terelgetésemmel végezte, és itt kötött ki az „erdôalján”, és ôt is jól
ismerem tíz éves kora óta. És ha minden sikerül,
legnagyobb unokám jövôre „erdôaljás” lesz! Ha
ebbe belegondolok, akkor lehet, hogy igazam
van, eljött az idô. Szeretnék többet foglalkozni az
unokáimmal, három csodálatos unokám van.
Szeretnék egy kicsit többet törôdni magammal is.
Nehezen hoztam meg ezt a döntést, de megvan
a 40 évem, és nem is válok el végleg az iskolától.
Elmegyek nyugdíjba, de nem hagyom végleg
abba. Jövôre visszajövök hat órában tanítani. Az
5A-ban nyelvtant és irodalmat fogok tanítani és
az 5. évfolyamon tanulásmódszertant. Ez nekem
egy különösen kedves területem. Sokat segít a
gyerekeknek, sajnos csak ötödikben van, pedig
tovább is szükség lenne rá. A gyerekek nagyon
szeretik, mert nincs követelmény, nincs osztályzat, nincs sikertelenség, nincs házi feladat. Ez az
óra az, ahol csak együttmûködés van. Én is szeretem ezt tanítani és a gyerekek is szeretik, és
nagyon hasznos is! És nem nyom már rengeteg
adminisztrációs teher, ami mint igazgatóhelyettest terhelt. Azzal fogok az elkövetkezendô
években foglalkozni, amit igazán szeretek!
Tanítani.
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Hász Róbert
Hász Róbert kortárs magyar író, a Tisztatáj
fôszerkesztôje. Barátnôm ajánlására olvastam el A Vénusz vonulása c. regényét, aztán
jöttek sorban a többiek, A Künde, Júliával az
út, Diogenész kertje, Sok vizeknek zúgása.
Sokszínû, magával ragadó mesélôt, gondolkodót ismertem meg általuk.
Ami visszatekintve a regényeire elgondolkoztatott, hogy mennyire más témákat dolgoz
fel. Safaktól elolvastam a legutóbb megjelent
könyvét, és az olyan safakos, de az Öné
meghatározhatatlan. Tetszik, mert nem
unalmas és nem skatulyázható.
Érdekelne, hogy hogyan dönti el, hogy
mirôl ír?
Vannak történetek, melyek szinte kikényszerítik, hogy megírják ôket. Ilyen volt például a 18. századi jezsuita tudós, Sajnovics János
északi útja (A Vénusz vonulása), melyrôl
évekkel korábban olvastam, és sokáig nem
hagyott nyugodni. Megismerve Sajnovics
Naplóját, már biztos voltam benne, hogy ezt
meg kell írnom. Nem ment könnyen. Három
évig tartott, közben többször abbahagytam,
újrakezdtem, szüneteket tartottam, írtam novellát, vagy esszét, csakhogy ne gondoljak rá,
viszont mindeközben Sajnovics János és Hell
Miksa kalandos útja Bécstôl a Jeges-tengeri
Vardö szigetéig ott élt bennem, a háttérben,
valahol a tudatom mélyén, és érlelôdött. Aztán
több éves kivárás után 2012 nyarán, gyakorlatilag két hónap alatt, „megíródott”. Meglehet,
a témaválasztás nem is mindig tudatos döntésen alapul, gyakran a szerencse is szerepet
játszik benne. A Kündén például, ami történelmi regény és a honfoglalás korában játszódik, egyetlenegy latin mondat hatására kezdtem el dolgozni – véletlenül bukkantam rá a
könyvtárban. A mondat végül a regény mottója lett, és arról szólt, hogy a bajorok cselbôl
lakomára hívták a türköket (a magyarokat), s
vezérüket, Kurszánt és kíséretét meggyilkolták. Ez a pár sor egy korabeli, 10. századi
német évkönyvben szerepelt, s amint elolvastam, azonnal megsejtettem, hogy egy egész
regény lehetôségét rejti magában. Ez az a
korszaka a magyar történelemnek, amikor a
nomád lovasnépekre jellemzô kettôs fejedelemség megszûnik, és felváltja a nyugati típusú egyeduralom, a királyság. Kurszán, a
szakrális vezér halálával Árpád társuralkodó
nélkül maradt, s nem is igyekezett pótolni a
hiányt. Adódott a krimiszerû kérdés, vajon
nem éppen az ô érdekében állhatott az uralkodótárs tôrbecsalása, hogy ezzel megkaparinthassa a teljes hatalmat népe felett? És
ahogy egyre mélyebben ástam bele magam a
korabeli Európa történelmébe, már nem volt
visszaút: a Künde története magával ragadott,
s a lehetôség, hogy mítoszt teremtsek, legendákat költsek. Kérdésére a választ talán úgy
lehetne összefoglalni, hogy a történet (az ötlet, amibôl mindig több is van a kelleténél)
önmagában még nem elég, ha nem látom meg
benne a lehetôséget a mese kibontására.
Arra a kérdésére, hogy minden regényem
más, azt tudnám válaszolni, amit Arany János
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mondott arra kérdésre, miért nem írja meg
Kinizsi Pál hôstetteit: hogy nem akar újabb
Toldit írni. A témák, stílusok, korszakok, regénytípusok és -technikák váltogatása regényírói ars poetikám egyik alepelve.
Júliával az úton fôszereplôje egy nô, milyen
volt nôként írni, látni a világot?
Annyiban nem volt nehéz a feladat, hogy a
Júliával az út tulajdonképpen a feleségem
családjának a története – egyrészt, másrészt
némiképp önéletrajzi regény is. A regényben
szereplô családi legendákat, anekdotákat
hosszú éveken át hallgattam a rokonlátogatások során, különbözô forrásokból újra- és
újramesélték, nem mindig ugyanúgy, de hát
éppen amiatt izgalmasak a családi történetek,
hogy – akár a népmesék – többféle variációban élnek. Feleségem maga is forrása volt
ezeknek a legendáknak, az ô szavai, mondatai, gondolatai, személyes emlékei kéznél
voltak, így aztán a nôi aspektusa a regénynek
már adta magát. Persze, dramatizálni kellett a
mesét, kissé meghajlítani a valóságot, egymáshoz közelíteni a nem feltétlenül összetartozó téridôket. Emellett bennem is élt a
nosztalgia az Adriai-tenger iránt. Sorkatonai
szolgálatomat ugyanott töltöttem a nyolcvanas évek elején, Bárban és Ulcinjban, ahol a
regény egyik szála játszódik. A tengerparti
élmények maradandó nyomokat hagytak
bennem, aminek akkoriban, amikor ott éltem, nem is voltam tudatában. Ám ezek az
emlékek az évek múlásával egyre inkább a
felszínre törtek, követelték, hogy megíródjanak. Így amikor feleségem családjának történetét szôttem, egyúttal a magam emlékeit is
beépítettem a regénybe. Megpróbáltam a
felszínre hozni egy elsüllyedt világot, mondjuk így: a mi külön bejáratú, saját
Atlantiszunkat. A második regényemmel, a
Végvárral korábban már egyszer megkíséreltem ugyanezt, csak éppen kevésbé realisztikus eszközökkel, egy abszurd, szürreális keretbe ágyazva a történetet.
A Vénusz vonulásában van egy rész a
mennyországról, ez egészen különös és
hihetô. Errôl olvasott valaha, vagy Ön találta
ki?
Nos, erre lehetne azt mondani, hogy is-is.
A neves svéd tudós, ﬁlozófus és teológus,
nem
utolsósorban
látnok,
Emanuel
Swedenborg, Sajnovics János kortársa volt a
18. században. Menny és pokol c. munkájában igen érzékletesen meséli el, mi mindent
tapasztalt, mialatt lélekben a szellemvilágban
kalandozott. A Vénusz vonulásának egyik
hôse, Raskovitz, aki a sötét Vardö szigetén
tengeti számûzött életét, hasonló lelki utazásokról számol be Sajnovics Jánosnak. Ezek a
kiruccanások a „másvilágokba”, ahogyan ô
szellemi utazásainak helyszíneit nevezi, némiképp emlékeztetnek Swedenborg látomásaira
– ezzel is emléket kívántam állítani a kor egyik
meghatározó tudósának. Ugyanakkor ezek a
– nevezzük így – fantasztikus utazások is részei a regényben János „megkísértéseinek”,
hiszen az alatt az idô alatt, mialatt Hell
Miksával eljutnak Vardö szigetéig, a kor szá-

mos divatos eszméivel szembetalálják magukat, nem csupán ﬁzikailag teszik meg a nagy
utazást, de egy szellemi kalandtörténetnek is
a részesei lesznek – vagyis az emlékállításon
túl János fejlôdéstörténete szempontjából is
jelentôs szerepe van ennek a sajátságos túlvilági víziónak.
A János apostolról szóló novellája a szívemig ért, mély hit árad belôle. Hogyan
jellemezhetô az Ön hite?
Talán úgy, ahogyan a novellában szereplô
Jánosé: bármit is tesz, mindig hisz, akkor is,
amikor éppen kételkedik. Folyton a bizonyosságot keresi, az értelmét annak, ami körülveszi, holott tisztában van vele, hogy azt nem
lelheti meg, mert éppen azáltal veszne el
mindennek az értelme.
Nem ír le mindent szájbarágósan, hagy
idôt az olvasónak a gondolkozásra- ez is
ritka, mert az emberek a kész dolgokat szeretik, a gyors válaszokat. Több történetnek a
végén nincsenek egyértelmû válaszok, ránk
hagyja, az olvasónak kell megküzdeni vele.
Ez tudatos, esetleg Ön is többféle befejezést
gondol ki? Vagy mi is mást rakunk a történetek végére 5-10 év múlva?
Egy mûnek mindig sarokpontja a befejezés. A regény (vagy novella) utolsó mondata után az olvasó ﬁzikai kapcsolata megszakad a mûvel, pontosabban a könyv „testével”, a korpusszal. Becsukja, leteszi a
könyvet, feláll, éli az életét, intézi mindennapi ügyeit. Akkor érezheti a szerzô úgy,
hogy amit leírt és közreadott, hatással volt
az olvasóra, ha ezen a ﬁzikai kapcsolaton
túl, melynek óhatatlanul meg kell szakadnia,
kialakul egy másfajta, maradandóbb kapocs
is: a szellemi. Egy láthatatlan szál, amely
összeköti az olvasót a regénnyel az után is,
hogy a könyvet visszatette a polcra. Ha
késôbb, másnap, vagy egy hónap után is
vissza-visszatér gondolataiba a mû. Ha befészkeli magát az olvasó szellemi tárházába.
Ha a szereplôk, a cselekmény, a kifejtett
gondolatok egy ideig még vele élnek. Ezért
szerencsés, ha egy mû végén (ahogy többnyire az életben is lenni szokott) nincsenek
mindig egyértelmû válaszok. De ha vannak
is, vagy legalábbis sugallnak egyfajta megoldást, arra késztessék az olvasót, hogy újragondolja az egész mûvet. Ez teremti meg a
valódi párbeszédet író és olvasója között.
Mikes Kriszta
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Rafﬁnéria – kerti grillezések
Tandori csirkemell (ahogy
én készítem).
1/2 liter tejfölbe 2 kávéskanál
"tandori"
-indiaifûszerkeveréket 3-4 zúzott
fokhagymát, kevés sóval öszszekeverjük. A ﬁlézett csirkemellet (1 db-ot 4 szeletre
osztva) beleforgatjuk és 2-3
órán át pácolódni hagyjuk.
Lassú parázson sütjük.
Sertés tarja vagy hosszú
karaj.
Fontos, hogy ne klopfoljuk
ki! Ezeket a húsokat már elôzô
este is elôkészíthetjük.
Olajat, mustárt, kevés
sûrített paradicsomot, 3-4 gerezd fokhagymát, 1/2 citrom
levét kevés sóval összekeverünk és a nem túl vékony,
nem túl vastag szeleteket beleforgatjuk, letakarjuk és a
hûtô hûvösében pácoljuk a
sütésig.
A sütésnél ne legyünk türelmetlenek, várjuk meg amíg a
tûzünk csendes parázzsá lesz.
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Így süssük a húsunkat, de arra
is ﬁgyeljünk, hogy ne szárítsuk
ki.
Két nagyon gyors keﬁres
saláta.
- 1 kg sárgahüvelyû zöldbabot sós vízben megfôzzük,
kihûtjük és cca. 1,2 l keﬁrrel
összekeverjük. Nagy csomó
ﬁnomra vágott petrezselyemmel megszórjuk. Jót tesz neki
egy éjjel a hûtôben.
- 2 db kígyó uborkát durva
reszelôn lereszelünk. 4-5 zúzott fokhagymát, friss illatos
fûszereket, ôrölt fekete borsot,
kevés sót cca. 0,7 l keﬁrbe
beledobunk és a reszelt uborkával összekeverjük.
Mind a két saláta kitûnô
hûsítô
nagy
melegben.
Remélem idén nyáron meleg is
lesz, így kihasználhatjuk hegyi
lehetôségeinket egy kis baráti
sütögetésre.
Jó étvágyat és jó szórakozást!
Rafﬁnger Éva

Amit a serrôl tudni lehet
Az óbudai Koronabirtok és a serfôzés. (6. rész)
Az óbudai serfôzés történetérôl a
legkorábbi adataink a 17. századból
vannak. Ez érthetô is, ha belegondolunk, hogy milyen pusztítást végeztek
Óbuda területén a 150 év után végre
kivonuló törökök. Elpusztítottak, üszkös romokat hagyva csak maguk után
minden épített és írásbeli emléket.
A kihalt lakosság helyére az 1600-as
évek végén német telepeseket hoztak,
akik az óhazából elhozták az ottani
életkörülmények mintáit, hagyományos szokásaikat. Az itt letelepedettek
jó része Bajorországból származott,
többek között a bajor serfôzés és serivás szokásait követték új hazájukban
is.
Óbudán, ebben az új városban
1686-tól a Magyar Királyi Udvari
Kamara igazgatott. Fennhatósága alá
tartozott a keresztény- és a zsidó közösség egyaránt. A Kamara építtette a
serfôzô házat és a céhbeli mesterek
fôzték benne a sört.
A Zichy családnak III. Károly adományozta birtokként Óbudát, ettôl
kezdve ôk fôzették a sört egészen
1776-ig.
Mária Terézia császárnô visszavásárolta Óbudát a Zichyektôl, s újra
Kamaravárossá tette. A serfôzô ház
azonban közben sajnálatos módon
leégett, újjáépítésére csak 1786-ban
került sor. Addig a helyi serfôzés szünetelni kényszerült.
Az újonnan felépült serfôzô ház elsô
bérlôje a korabeli feljegyzések szerint
Mayer Ferenc Reginaldus bécsi serfôzô
mester volt, aki bérleményét – ugyan-

Szemüveg
Aki gyermekkora óta viseli, annak ez nem
téma. Természetes. Mindig is volt, van, lesz. Na
és? Ám aki idôskori retina gond, szürkehályog,
meg mit is ad az élet alapon viseli. Viselné? Mert
ugye ilyenkor már hiúsági „izé” is lehet a dolog.
Jó darabig még ügyeskedünk, halasztgatjuk
a szemüveg beszerzését. Mert ugye, ha így
fordítom a fejet, meg amúgy még egész jó a
helyzet. Jól látok. Nem vagyok én még olyan
idôs. Minek nekem még a szemüveg? Kicsit
vegyük közelebb az olvasnivalót, vagy tartsuk
távolabb. Ilyenkor jönnek a kedves csúfolódók:
no mi van rövid a kis kacsód, te drága!
Aztán adódik a gond, ha az utcán is viselnünk kellene. Mert ugye legutóbb is, amikor
jöttünk volna hazafelé, a Flóriska elôtt majdnem a 18-asra szálltunk fel. Úgy elnéztük a
számozást.
Amikor aztán a Szentendrei úton kocsival
elsuhantunk egy címtábla elôtt, mintha azt olvastuk volna: „Mûanyag hangulatjavító mûhely”.
Persze rögtön átláttuk ilyen természetesen nem
lehetséges. No akkor dôlt el: viselni kel az

„ókulát”! Nincs mese. Bizonyos kor után mindenki viseli, az elôdök is ezt tették, nagyon
okosan. Ha kell, hát kell, slussz-passz.
Innentôl indul, kezdôdik el a szemüveghez
jutási ceremónia.
Az SZTK ugyan ad valami támogatás, de csak
az üvegre u.m. lencse. Azonnal neki is látnának, már ott a helybéli optikusok is, akár. Ámde
a keretek ára már a csillagos égig is elérhet.
Viszont lehet dúskálni a formákban, lehet
szögletes, kerek, ovális. Lehet kicsi, és termetes.
Lehet olyan, lehet ilyen.
Ha pedig az olcsó keret birtokában nem
akarunk úgy kinézni, mint a jóságos Bubo
doktor, ﬁzetni kell. Mint a köles. El lehet dönteni. Attól függ, az obulusok milyen harsányan
csilingelnek a tarsolyunkban.
Van aztán lehetôség fokozni az élvezeteket.
Ami azt jelenti, nem kell elkapkodni az orvosnál a szemüveg ügyet. Ugyan is kiderül közelre
és távolra is, nézegethetjük a látnivalókat. Ezt a
bifokális lencse biztosítja nekünk, Ám az árát
most ne ﬁrtatgassuk. Továbbiakban lehetôség

csak a korabeli feljegyzések szerint –
17.247 forint és 40 krajcárt ﬁzetett.
Mayert az óbudai Keresztény Közösség
követte a bérlôk sorában, ettôl fogva a
Keresztény Közösség mindenkori
bérlôje fôzte a sert Óbuda lakosainak.
A megfôzött sert az akkor üzemelô
uradalmi /pl. a Mókushoz címzett/
kocsmában és a községi kocsmákban
/pl. a Kerékhez, a Rákhoz vagy a
Lövôházhoz cégérezett kocsmákban/
és a „Zsidóközségben” mérték ki.
Az óbudai Serfôzôház az 1860-as
évekig mûködött. Helyileg a Duna
partján állott, abban az utcában,
amelynek a neve – Serfôzô utca – is az
ott folyó tevékenységre utalt.
Mint azt már egyik elôzô írásomban
említettem, a serfôzô ház Duna mellé
telepítése praktikus okokból történt.
Egyrészt így védték a sûrûbben lakott
területeket a serfôzô házakat oly
gyakran pusztító tûzvészektôl, másrészt a vízparton fúrt kutak bôségesen
biztosították a fôzéshez szükséges
vízmennyiséget.
A krónikák több híres fôzômester
nevét említik, akiket mára már elfeledtünk. Idézzük hát fel emléküket:
Menegatti Zuanbattista, Mayer Ferenc
Reginaldus és ﬁa Ferenc Xaverius. Ez
a család Mayerffy néven késôbb nemességet kapott. Az ô nevük lett az
államnak adományozott terület okán
az elsô magyar repülôtér, Ferihegy
neve.
Óbuda utolsó serfôzôje a Prósz
család volt.
Gálosfai Jenôné

mutatkozik napvédô leheletet permeteztetnek
a lencsékre. Illetve olyan csodával is találkozhatunk, amikor a lencse fényre automatice
beborul. Aztán napok múltán kezünkben tarthatjuk az áhított darabot. Meséli valaki: majdnem visszament az utcai szemüveggel a
Vörösvári úti optikushoz, mert úgy érezte az
elsô szemüveg viselési kísérletnél: Ô egy pici
törpe lett és azonnal hasra fog esni.
A boltban aztán megnyugtatták az okosok, a
szemüveget bizony szokni kell, az agy erre rá
fog állni rövidesen. Így ez tehát ne jelentsen
gondot.
Nagy buzgalmunkat, most szemüveges mivoltunk koronázza. Hiúságunkat legyezgetné,
ha valaki megdicsérné, rákérdezne: hol is tettünk szert erre a csinos darabra.
Így aztán a fényesebb jövô reményében
megcélozzuk a látnivalókat, és a megfelelô
buszra szállunk fel hazafelé, a boldog felismeréssel a szívünkben.
Még is jó dolog szemüvegesnek lenni!
Hát, tessék, tessék ez aztán nem a reklám
helye!
Az egész csak az okula, mint olyan!
W. Grass
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lakások értékesítése és bérbeadása
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Ingatlaniroda
E-mail: obudalux@oi.hu

TESTVÉRHEGY,
TÁBORHEGY,
REMETEHEGY,
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150 aktuális ingatlant
kereső ügyfél,
300 eladó vagy
Forster Judit
irodavezető-építész kiadó ingatlan ajánlat

SÁGI MAGDI
INGATLANIRODÁJA
Óbuda - Hegyvidéki ingatlanok
értékesítése, bérbeadása
Sági Magdolna irodavezető
1037 Bp., Hegyláb u. 5.
Mobil: 30-378 5113, tel./fax: 388 5919
E-mail: sagimagdi1@gmail.com
www.sagimagdi.ingatlan.com

1037 Budapest,
Erdőalja út 46.

Hívjon bizalommal!
30-696-696-9, 1-242-1096
www.obudalux.hu, www.obudaihegyvidek.hu
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„Nagyon jól tanuló, legendás osztály volt. Ma is tartjuk a kapcsolatot. Tudunk egymásról, tudom iskolai eredményeiket, tudom kinek sikerült már a
nyelvvizsgája. Minden osztályomat nagyon szerettem, de egytôl-nyolcig együtt lenni, végigvinni egy osztályt, ez csodálatos dolog.” - Farkasvölgyi Judit
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