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Programok
Vasárnapi mozi március 8. vas. 17.00

Jelentkezés a Szlovén útra március 12. p. 16.00

Pillantás a nagyvilágba március 13. p. 18.30

Vasárnapi mozi március 22. vas. 17.00

Kiállítás megnyitó  március 27. p.  18.30

Fabula bábszínház március 29. vas. 19.00

Szt. Vér átadása április 3. p. 16.30

Állandó programok 11. oldalon

A következô lap megjelenésének idôpontja:            

2015. április 2.

Pillantás a nagyvilágba

Nepál a nyolcezresek országa
Várkonyi Bea és Flóra elôadása március 13-án, pénteken 18.00-kor

a Táborhegyi Népházban

Fabula Bábszínház a Népházban!
(1037 Bp., Toronya utca 33.)

2015. március 29-én, vasárnap 16.00 órakor
Kicsik és nagyok számára egyaránt nagyon izgalmas, mulatságos, 

érdekes és tanulságos történetet láthatunk a Fabula Bábszínház elôadásában,

Nagy akarok lenni!
címmel.

A kiscica nagy szeretne lenni, mert nem engedi el az anyukája sehová egyedül. 

Az oroszlán kicsi szeretne lenni, mert vele senki sem játszik, senki sem törôdik. 

Egy találkozásuk alkalmával az erdôben szerepet cserélnek. Ebbôl rengeteg mókás helyzet 

adódik. Az elôadás végére a zsiráf keresôszolgálat és az anyai szeretet révén 

minden megnyugtatóan rendezôdik, s kis hôseink is belátják, hogy a saját bôrükben jobban 

boldogulnak.

A nagyon sok zenével és kedves humorral átszôtt elôadás a klasszikus bábjátékok 

egyik legjobban sikerült darabja.

Szereplôk:

Cirmi, Oroszlán Oszkár, Zsiráf Zsigmond, Cicamama, Félfülû nyúlfi , Kétfülû nyúlfi , Elefánti, 

Pille, Süni Soma, Sziszi a kígyó.

Belépôjegyek 1.000 Ft, 12 éves korig 500.- Ft.

Mindenkit sok szeretettel vár az Egyesület Vezetôsége.

Az Egyesület

új telefonszáma: 404-5380

Szent Vér kápolna 

átadása
Indulás a Kiscelli Múzeum elôl

április 3-án, nagypénteken, 

16.30-kor

A kápolna megáldása

a keresztútjárás végén 

17.00 órakor.

(Részletek a 3. oldalon)

Tájképek
címmel

Bajnay Zsolt építész
akvarell kiállítása nyílik

március 27-én,

 pénteken, 18.30 órakor
a Táborhegyi Népházban.

A kiállítást megnyitja

Nacsa János
mûgyûjtô, kritikus.

(Részletek a 2. oldalon)

Autóbusszal Szlovéniába
egyesületi kirándulás a

Júliai Alpoktól a tengerig.
Az 5 napos út idôpontja

május 16-tôl 20-ig.
(Részletek a 11. oldalon.)

Vasárnapi mozi
Ferzan Ozpetek - Törökfürdô /1997/

március 8-án, 17.00 órakor

Ferzan Ozpetek - Szemközti ablak /2003

március 22-én, 17.00 órakor



Amikor nyugdíjasként, a szak-
mai munkalehetôségek megszûn-
tek, talán a kellemes emlékek újra-
éléseként, vagy talán az alkotó-
munka folytatásaként kezdtem el 
képeket festeni. Érdekes módon 
engem a kép készítése, a technikai 
megvalósítása jobban érdekelt, 
mint maga a kész kép, mondván: 
a végeredményt úgyse látja más, 
mint a szûk család és a barátok.

És itt következik be a törés, mert 
Felcsuti Laci barátom rábeszélésé-
re most másodszor is a közönség 
elé kerül, elôször a pasztellképe-
im, most pedig az akvarelljeim.

Nem akarok nagyképûsködni 
holmi ars poétikával, de azért a fô 
gondolataimat leírom:

- Semmilyen elv megvalósítására 
nem törekszem, mindig ösztönö-
sen festek.

- Célom az érdekes téma, a 

szépség, és a különleges fényhatá-
sok ábrázolása. (Tudom, nem nagy 
találmány, hiszen minden festô 
erre törekszik.)

- A pasztellezés, a többi festésze-
ti technikához képest, jóval több 
színgazdagságot tesz lehetôvé, 
amelyet ki is szeretek használni.

Képeimet az elmúlt 10 évben 
festettem. Nem csak az építész 
szakmában, itt is azt tapasztaltam, 
hogy igen fontos a gyakorlás.

Miskolcon születtem, 99 óta élek 
a Hegyen. Képeimet az elmúlt 10 
évben festettem. Az egész életem 
során, mindig az alkotói munkát és 
a kézzel fogható tevékenységet 
becsültem a legtöbbre. Ezért vá-
lasztottam hivatásomul az építész 
szakmát, amelyhez rajzkészségem 
és a mûvészetek iránti érdek-
lôdésem is hozzájárult. 1959-ben 
diplomáztam az építészmérnöki 

karon. Kezdô 
mérnökként, az 
akkor induló 
Balatoni Intézô 
Bizottságnál kap-
tam lehetôséget 
arra, hogy részt 
vegyek a balatoni 
üdülôterületek 
fejlesztési mun-
kájában. Ez a feladat igen érdekes 
és összetett volt. A Farkas Tibor 
vezette munka, mai szemmel is 
példaszerû, a mûszaki alapokon 
történô területfejlesztések mintája.

10 éves balatoni munka után a 
Kereskedelmi Tervezô Vállalatnál 
építész vezetô tervezôi állást kap-
tam. Késôbb, mint nyugdíjas, éve-
kig ennél a vállalatnál, fôleg keres-
kedelmi és vendéglátó épületek 
tervezésével foglalkoztam.

Szerettem munkáimat, szép fel-

adataim voltak. 
Szívesen gondo-
lok a sárvári 
Termál Hotelre, a 
soproni Sopron 
Szállóra, tihanyi, 
csopaki üdülôkre, 
B a l a t o n - k i l i t i 
B e v á s á r l ó 
Központra, de 

szép feladatok voltak a vásárcsar-
nokok tervezése is, mint például az 
újpalotai, békásmegyeri, vagy a 
siófoki. Ez utóbbiért Ybl díjat is 
kaptam.

Nyaranként - amikor már a politi-
kai helyzet és anyagi lehetôségeim 
megengedték - külföldön elég sok 
helyen megfordultam. Ilyenkor na-
gyon sok benyomás, élmény ért, és 
igen sok szépséggel találkoztam. 
Ezeket szeretem felidézni képeimen.

Bajnay Zsolt építész

A fenti, kevéssé ismert Pertarca-idézet is azt 
mutatja, hogy a kerti szobrok kultúrája nem új 
keletû.

Már az ókori Görögországban, és a római 
kultúrában is elôszeretettel építettek olyan 
díszkerteket, melyek éteri hangulatát csodás 
szobrok mûvészi elhelyezésével fokozták.

Hazánkban is van ennek hagyománya: 
kastélyépítészetünkben rendre fellelhetôk az 
olyan szoborkertek, melyek a korabeli 
építtetôk kifi nomult ízlését, 
vagy éppen gazdagságát tük-
rözték.

Mint minden kultúrának, a 
kerti szobrok hagyományának 
is van bizonyos ciklikussága. A 
dzsentrivilágban országszerte 
elszaporodtak a mûkô másola-
tok, melyek ugyan 
megfi zethetôbben voltak az 
eredeti alkotásokhoz képest, 
de a kultúra hanyatlásával a 
minôség romlása is rohamosan 
érzékelhetô volt.

A felszabadulást követôen, 
mint „úri allûrt” központi aka-
rattal számûzték a kerti szobro-
kat, csak a kerti törpék nem 
homályosították el a szocreál 
szobrászat alkotta remekmûvek 
auráját. A felívelés ezután még 
sokáig váratott magára. A kerti 
szobrok csodája csak mûvészek 
titkos kertjeiben volt tetten 
érhetô, pedig tôlünk nyuga-
tabbra a szoborkertek kultúrája 
töretlenül élt és virágzott.

A kertépítô iparág örvende-

tes fejlôdésével a díszkertek nemrég eljutottak 
egy olyan szintre, ahol a fenntartáson túl 
továbbfejlôdésre nincs igazán mód és 
lehetôség. A kertek és a kertkultúra evolúció-
jában ismét elérkezett az az idôszak, amikor a 
díszkerteket megrendelô igényes, és 
mûvészetre fogékony társadalmi réteg ismét 
szeretné belsô kultúrszintjét a kertjére is kive-
títeni.

A mai magyar szobrászat tág lehetôségeket 

biztosít arra, hogy eredeti, jó nevû alkotók 
mûveivel éljünk együtt. Ezek az alkotások 
minden nap, évszaktól függetlenül meghatá-
rozhatatlan aurát adnak a kertnek. Olyan 
minôségi továbblépés ez a kertünkben, amit 
csak az ért, vagy az érez, aki megpróbálta, 
vagy megtapasztalta.

BERGMAN Galéria,
Verhovina Szoborkert,

www.bergmanartgallery.com
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Tájképek
Bajnay Zsolt Ybl díjas építész akvarell kiállítása

március 27-én, pénteken 18.30-kor

„Szobor a kertbe, lélek a testbe…”

Pázmándi Antal - Érzelmek vihara Vizsolyi János -Hajlított hasáb, Illeszkedô formáció
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A fennmaradt iratok szerint a 
Kiscelli Kálvária 14 stációját és a 
golgota szoborcsoportját 1815-ben 
állították fel a németajkú polgá-
rok. Elôtte egy évvel, 2014-ben a 
hívek adakozásából épült fel a 
Szent Vér Kápolna, mely a kálvá-
ria utolsó elemét képezi. Az elmúlt 
években a víz megtámadta az 
épületet, és jelentôs károkat oko-
zott. A víz elhárítására, és az általa 
okozott károk javítására vállalko-
zott egyesületünk.

Az elôkészítô munkák már 
2010-ben megkezdôdtek a 
Kálvária, majd a kápolna felújítá-
sának építési engedély kérelmé-

vel, idén pedig lehetôvé vált az 
összetett, és idôigényes felújítások 
átadására.

Lapunk novemberi számában 
tájékoztattuk tisztelt olvasónkat a 
Szt. Vér kápolnában addig elvég-
zett felújítási munkákról. Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzat 
Képviselôtestülete 2015. február 
12-i határozatával lehetôvé tette, 
hogy a 2014-ben fel nem használt 
támogatási összeget 2015-ben 
felhasználhassuk. Így folytatódha-
tott a munka. 

Decemberben leraktuk a 
travertin padlóburkolatot mind a 
szentélyben, mind a hajóban, fal-

mentén páraszellôzô sávokkal. 
Pótoltuk a hiányzó ablakszárnya-
kat. A felázott kapuszárnyak javí-
tása a korhadt elemek miatt re-
ménytelen volt, ezért az engedé-
lyezési tervnek megfelelôen azt a 
meglévô ajtó másolataként re-
konstruáltuk.

Az idôjárás megakadályozott 
abban, hogy az ajtókat, ablakokat 
lefessük, de reméljük, hogy a 
következô hónapban erre már 
lesz mód. A kápolna festését 
szükség szerint javítjuk. 

Tervünk szerint március végé-
re elkészülünk, és átadjuk a ká-
polnát a hívôknek, a mûemléket 

kedvelôknek, egyben az Óbuda-
Hegyvidéki Szentháromság 
Plébániának. Az átadás április 3-
án, nagypénteken, a 16.30-kor 
lesz, a Kiscelli Múzeum elôl in-
duló keresztútjárást követôen, 
17.00 órakor. Ezzel befejezôdik a 
közel ötéves munka, amely a 
keresztút felújításával kezdôdött. 
Az átadást követôen a kápolnát 
megáldja Bajzáth Ferenc plébá-
nos úr.

Szeretettel várunk minden 
érdeklôdôt, a Kiscelli Kálvária 
felújításának anyagi támogatóit, 
azokat, akik térítésmentes munká-
jukkal, szakmai tudásukkal járul-
tak a felújítások sikeréhez.

Az Egyesület Vezetôsége nevé-
ben:

Felcsuti László

Egyesületünk új elôadássorozatot indít 
„Pillantás a nagyvilágba” címmel. Barátaink, 
akiknek lehetôsége nyílt hosszabb-rövidebb 
ideig idegen kultúrákkal ismerkedni, megosztják 
velünk tapasztalataikat, élményeiket.

Megismerkedhetünk Nepál lakosainak menta-
litásával, az olasz gasztronómiával és divattal, ír 
népmesékkel (angol nyelven, de tolmácsolva), 
vagy éppen Ausztrália ismeretlen vidékeivel. 

Kedves Olvasóink! Havi sorozatunk további 
epizódjaihoz örömmel fogadunk olyan elôadókat, 
akik szívesen megosztják velünk a nagyvilágban 
szerzett ismereteiket, szép élményeiket.

Egyesület Vezetôsége

A középkori várak szinte minden ember 
fantáziáját megmozgatják. Sajnos a mai romos 
vagy teljesen átépített várak már nem nagyon 
hasonlítanak eredeti formájukhoz. Pedig saját 
korukban amellett, hogy elsôsorban lakóhe-
lyek, gazdasági központok és erôdítmények 
szerepét töltötték be, egyben a társadalmi rend 
és a hatalom jelképei is voltak. A magyar közép-
kori várak építészetében megtalálhatjuk az 
adott korszak gazdasági és politikai helyzeté-
nek, a mûvészetnek és a mindennapi életnek a 
lenyomatát is. A festôi romok szárnyalásra 
késztetik az emberi fantáziát, de a rekonstruk-
ciók is hagynak teret a képzeletnek.

A régészeti, mûemléki kutatások alapján ké-
szült virtuális, tudományos rekonstrukciók segít-
ségével mindenki számára megismerhetôvé, 
átélhetôvé válik a középkori várak valóságos 
világa. A rekonstrukciók - a régészeti feltárások 
mellett - korabeli metszetek, alaprajzok, leírások 
és a digitális technika segítségével készültek el.

Buzás Gergely, a Visegrádi Mátyás Király 
Múzeum igazgatója, a kiállítás fô kurátora így 
indokolja meg, hogy miért fontos ilyen módon 
is bemutatni középkori várainkat:

„Egy tudományos kutatás dokumentációja, a 
földbôl elôkerült régészeti tárgyak: törött csere-
pek, rozsdás vasak, üvegszilánkok és csontma-
radványok a hétköznapi múzeumlátogató szá-
mára inkább csak még titokzatosabbá teszi a 
témát, ahhoz kevésbé járul hozzá, hogy el tudja 
képzelni a középkori emberek hétköznapi éle-
tét, amely a várak falai között folyt. Ebben segít 
a modern digitális technika, amely érzékletesen 
megjeleníthetôvé teszi mindazt, amire a kutató 
a feltárt maradványokból következtethet. A 
középkori várak rekonstrukciói nem azt mutat-
ják meg, hogy mi maradt meg a várból, hanem 
azt, hogy mi az, amit tudunk róluk.”

A kiállításon nyolc vár: Óbuda, Visegrád, 
Diósgyôr, Esztergom, Tata, Simontornya, 
Kisnána és Mohosvár rekonstrukciója látható, 
valamint 3D nyomtatással készült makettek, 
számítógépes animációk, interaktív multimédi-
ás berendezések és a Visegrádon elôkerült 

fegyverek, fegyverrekonstrukciók. A kiállítás-
ban látható egy összefoglaló animációs fi lm is a 
nyolc említett vár s egyben a középkori várak 
történetérôl, a hozzájuk kapcsolódó regékrôl, 
mondákról, lakóik életérôl.

A kiállítás témája inspirálta a „Középkori vá-
rak” c. könyv kiadását is (Buzás Gergely és 
Kovács Olivér munkája), amely eredetileg kiál-
lítási katalógusnak készült. Az európai és ezen 
belül a magyar várépítészetrôl szól – közérthetô, 
de a szakemberek számára is érdekes módon, 
mert a legújabb kutatási eredményeket is közli.

Óbuda középkori emlékei a régész szemével
dr. Végh András elôadása március 12-én, 18 

órakor
Az Óbudai Múzeum „Macskaköves esték” c. 

sorozata keretében a tavaly novemberben 
megnyílt idôszaki kiállításban szereplô 8 vár 
történetét ismerhetik meg. A sorozat befejezô 
része - mintegy a kiállítás búcsúztatójaként - 
március 12-én, 18 órakor, dr. Végh András, a 
Budapesti Történeti Múzeum régész-
fômuzeológusának elôadása lesz, „Óbuda kö-
zépkori emlékei a régész szemével” címmel.

Mindenkit sok szeretettel várnak az Óbudai 
Múzeum munkatársai!

Benyóné dr.Mojzsis Dóra
régész, muzeológus

Szent Vér kápolna átadása
2015. április 3. Nagypéntek, 16.30

Pillantás 

a nagyvilágba

Elsô alkalommal 
Várkonyi Bea és le-
ánya, Flóra diavetí-
téssel egybekötött 
úti beszámolóját 
hallhatjuk. Nepál a 
nyolcezres hegycsú-
csok országa, és 
ahogy sok helyen 
olvashatjuk, a „vég-
telen szeretet és bé-
ke országa” is.

Az eredetileg Manaslu trekking túrának in-
dult utazásuk végül országjárássá változott, 
amirôl most megosztják örömteli tapasztalatai-
kat, mert – ahogy Bea mondja – „Nepál egy 
olyan ország, amit megismerve még a világné-
zetünk is megváltozhat”.

(Szerkesztôk)

Pillantás a nagyvilágba

Nepál a nyolc-

ezresek országa
Várkonyi Bea és Flóra elôadása

március 13-án, pénteken 18.00-kor 

a Táborhegyi Népházban

Középkori várak – virtuális vártúrák
Idôszaki kiállítás az Óbudai Múzeumban március 15-ig
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Lomkikészítés
A lakosságnak idén is van lehetôsége meg-

válni a háztartásokban keletkezett nagydarabos 
hulladékoktól külön díjazás nélkül, az FKF 
Nonprofi t Zrt. (FKF) éves, meghatározott 
idôpontban történô lomtalanítási szolgáltatásá-
nak keretében. Ahogy a korábbi években, most 
is a postaládákba eljuttatott hivatalos levélben, 
valamint a társasházak lépcsôházaiban elhelye-
zett plakátokon lehet tájékozódni a lomok ki-
készítésének idôpontjáról. Hegyoldalunkon a 
lomkikészítés idôpontja:

március 9. hétfô
A lomok elszállítására a kikészítést követô 

napon kerül sor.
Veszélyes hulladékok
A háztartásokban keletkezô, szakszerû ártal-

matlanítást igénylô veszélyes hulladékok átvé-
telére minden körzetben az elszállítás napján a 
Farkastorki út és Farkastorki lejtô sarkán ideig-
lenes gyûjtôpont üzemel, ahol az alábbi veszé-
lyes hulladékokat lehet leadni:

• sütôzsír, sütôolaj és göngyölegei
• festékmaradék és göngyölegei
• olajos mûanyag fl akon
• oldószerek, hígítók
• növényvédô szer
• szárazelem
• elektronikai hulladék
• gumiabroncs
• szóró palack
• fénycsô

Az FKF arra kéri a lakosságot, hogy Budapest 
közterületi rendjének és tisztaságának 
megôrzése érdekében kizárólag a tájékoztató 
anyagban feltüntetett idôpontban helyezzék ki 
lomjaikat. A kihelyezésnél fi gyelembe kell 
venni, hogy az FKF jármûveivel könnyen 
megközelíthetô helyre kerüljenek. Fontos, 
hogy a lomok ne kerüljenek az úttestre, mert 
akadályozhatják a forgalmat, illetve balesetet 
okozhatnak.

A lomtalanítás nem terjed ki az alábbiakra:
• a háztartásokban naponta képzôdô háztar-

tási hulladék
• ipari, mezôgazdasági tevékenység követ-

keztében keletkezett hulladék
• veszélyes hulladék
• építési törmelék
• autógumit, autóroncs
• zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fû)
Az FKF a lomtalanítást követôen elvégzi az 

érintett terület alapos takarítását, ám az ingatla-
nok elôtti járdaszakasz megtisztítása a tulajdo-
nosok kötelezettsége.

Környezetünk megóvása érdekében, a 
hasznosítható hulladékoktól (fehér üveg, színes 
üveg, papír, mûanyag, fém doboz, italos kar-
tondoboz) nem a lomokkal együtt, hanem a 
házhoz menô szelektív tartályokba helyezve, a 
gyûjtôszigeteken vagy a hulladékudvarban le-
het megszabadulni.

Info:
www.obuda.hu, www.fkf.hu

Ha van valódi szôrméd (bunda, 
sapka, stb.), akkor érdemes vé-
gigolvasnod!

Elrakjuk szôrme, mûszôrme 
dolgainkat és talán szeptemberig 
rájuk se nézünk. A valódi 
szôrmének van egy nagy "ellensé-
ge" - ami ilyenkor bújik elô - ez a 
MOLY!

De mi is az a MOLY?
Mindenkinek elôször a moly-

lepke jut eszébe. Ha meglátjuk 
repülni a lakásban - akkor még 
nincs baj. Mert maga a lepke még 
nem tud kárt okozni a szôrmében 
v. gyapjú dolgainkban.

A molylepke elôször lerakja 
petéit - na itt kezdôdik a problé-
ma! A petékbôl 1-3 hét alatt ún. 
apró molykukacok lesznek. Nos, 
ezek a molykukacok kezdik el 
rágni a valódi szôrme tövét - na-
gyon szeretik - majd amikor tél 
elején elôszedjük szôrme v. 
gyapjú dolgainkat, azt vesszük 
észre, hogy hullik a szôr. 
Rosszabb esetben lyukas a szö-
vetkabát, kopasz részek 
tátonganak bundánkon v. más 
szôrme dolgainkon.

Ezért ajánlatos a nyári hóna-

pokra szôrméinket megóvni tôle. 
Minél szárazabb a lakás, annál 
nagyobb az esély a moly terjedé-
sére! Én a legjobb megoldásnak 
azt ajánlom, hogy a hosszú nyári 
tárolás elôtt tisztítsuk ki szôrme 
dolgainkat. Utána pedig bundán-
kat tegyük molyzsákba. De a zsák 
ne nejlon anyagból legyen, mert 
abban nem tud szellôzni a 
szôrme. Régi, már nem használt 
lepedôbôl, v. más vászon anyag-
ból varrjunk molyzsákot, húzzuk 
rá a bundára. A vállfa akasztó 
részénél cérnán lógassunk le egy 
vattelin darabot, vegyünk leven-
dula illóolajat, 8-10 cseppet te-
gyünk a vattelin darabkára.

Így tegyük aztán a bundát a 
szekrénybe. Havonta legalább 
egyszer vegyük ki a molyzsákból 
a bundát, szellôztessük meg, 
majd ismét 8-10 csepp levendula 
olajat cseppentsünk a válfán leló-
gatott vattelin darabkára, végül 
húzzuk vissza rá a zsákot.

Ugyanezt a módszert ajánlom 
tárolás elôtt kisebb szôrme cik-
keknél is (sapka-gallér), így biz-
tosan megvédjük a molytól. Ha az 
akasztós szekrényben polc is ta-

lálható, akkor a polcot töröljük át 
levendula olajjal megcseppentett 
rongy darabkával.

Itt most leírom a kézi tisztítás 
menetét.

Háztartási boltban vegyél folt-
tisztító benzint, valamint vegyél 
egy fél kg grízt (búzadarát). Azért 
ajánlom a grízt és nem a lisztet, 
mert a liszt szinte por alakú, így 
nagyon nehéz kiporolni a kitisztí-
tott szôrme közül! A benzint és a 
grízt összekevered mint egy rán-
tást. Persze elsô keverés kb. 20 
dkg grízhez kb. 0,5-1,0 dl. benzin. 
Mindig egy marék benzines grízt 
tegyél a sapkára és dörzsöld bele 
nyugodtan a szôre közé. Úgy 
dörzsöld a kezeddel nyitott te-
nyérrel folyamatosan.

Amikor a bedörzsölt benzines 
grízbôl kezd elpárologni a ben-
zin, rázd ki belôle a grízt, és 
folytasd a folyamatot friss benzi-
nes grízzel. Ha nem nagyon 
piszkos a sapka, a kirázott és 
benzintôl elpárolgott grízre 
megint önthetünk friss foltben-
zint, és folytathatjuk így is a tisz-
títást! A benzin feloldja a piszkot 
és rátapad a grízre, így egy idô 

múlva a gríz szürke lesz. Ezt a 
piszkos grízt kiporoljuk a sapká-
ból. Mikor teljesen elpárolog a 
benzin, a szôrme sapka szôre 
szép lenge lesz.

Ha fehér a szôrme v. mûszôrme 
sapka v. bunda, akkor csinálhatod 
liszttel, de a rétesliszttel, mert az 
nem olyan nagyon apró szemcsés, 
könnyebb kiporolni tisztítás után. 
A gríz egy kicsit sárgásabb színû, 
és volt már rá példa, hogy a hófe-
hér szôr egy kicsit sárgás lett. Így 
egy sapkát 20-25 perc alatt ki lehet 
kézzel tisztítani.

Ugyanígy lehet kézzel a szôrme 
bundát is kitisztítani , persze jóval 
több ideig tart. Ügyelj arra, hogy 
nyitott ablaknál, vagy szabadban 
csináld! Zárt helyiségben a 
benzingôz egy apró szikrától is 
belobbanhat.

A sapkabéléshez ez a kézi 
tisztítás nem jó, mert a bélésanya-
got mosni kéne - viszont a 
szôrmét nem szabad mosni!

Tehát a sapkabélést csak cse-
rélni lehet.

Remélem tudtam segíteni, ha 
bármi kérdésed van hívjál nyu-
godtan!

Hadvári Gábor
ezüstkoszorús mester szûcs

Tel: 20-364 3822

A szôrme ellensége

Díjmentes lomtalanítás Növényvédelem 

a Hegyvidéken
Idén ismét felszereltük növényvédelmi 

elôrejelzô eszközeinket a Toronya utca 
egyik kertjében. A mûszerek követni 
tudják az alma-, a szilva-, a barack-, a 
tarka szôlô- és a keleti gyümölcsmoly, az 
almafaszitkár valamint a cseresznyelégy 
rajzását. Mivel a permetezés optimális 
idôpontját a kártevôk rajzásához kell 
idôzíteni, ezért az adatok nagy segítséget 
nyújtanak a gyümölcsfák, zöldségek nö-
vényvédelméhez. A hasonló természet-
földrajzi adottságokból adódóan mérése-
ink a Tábor-hegy, a Remete-hegy, 
Testvér-hegy és a Csúcs-hegy kertjeiben 
egyaránt használhatóak.

A fogási adatokat tartalmazó táblázatot 
csütörtökönként frissítjük a www.ohegy.
hu honlapunkon. Ebbôl tájékozódhatnak 
a kártevôk rajzásáról, így pontosítani tud-
ják a permetezések idôpontját. Szükség 
esetén fotókkal ellátott felhívásokat is írok, 
melyek szintén megtekinthetôk a honla-
pon, és amelyeket az egyesület e-mailben 
is továbbít azoknak, akik azt e-mailben 
kérik.

Szép kertet, jó szüretet kíván:

Zsigó György
növényvédelmi és talajtani szakmérnök
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Bálint napi farsang
Idén a farsang a szív jegyében zajlott. A rendezvény 
végére a legtöbb szívet a hölgyek közül Novath Ildi 
kapta, ô lett a „szívkirálynô” az urak közül pedig 
Varga Béla, ô pedig „szívkirály”. Ajándékuk 
hatalmas piros szív, nameg a Borháló Óbuda 
ajándékbora volt. A jelmezverseny gyôztesei Mezô 
Virág és kedvese Eperjesi Zsolt, akik a „villám-
csapásként ért minket a szerelem” jelmezükkel 
Varga Mihály képviselô úr ajándékát nyerték. A 
vidám hangulatú népes közönség igen jól érezte 
magát. De miért is ne, hiszen Szolga Bea bájos kis 
tanítványainak tánca, a hegyi lányok hastáncbe-
mutatója, aminek ismétlését Holup Orsi már hátán 
kicsiny gyermekével táncolta, az Alerton klub 

asszonyai pedig most is osztatlan sikert arattak. 
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Ismerjük fel és óvjuk természeti kincseinket!
Kedvelt zöldségünk az ízletes 

keresztesvirágú karfi ol.
A karfi ol, virágkel (Brassica 

oleracea L. var. botrytis L.) két-
éves, lágyszárú, káposztaféle. A 
karfi olban a teljes virágzat egyet-
len nagy, fehér tömött fejjé húso-
sodik, amelyet a szétálló levelek 
gallérszerûen vesznek körül. 
Amikor eladás céljából levágják a 
tövérôl, akkor a leveleket részben 
eltávolítják. Alacsony energia tar-
talmú (30 kcal/100 g) és szénhid-
rát tartalmú (3,9 g/ 100 g). 
Vitaminjai: B1, B2, pantoténsav, 
B6, biotin, C-vitamin. Ásványi 
anyagai: igen magas a kálium 
tartalma, van kalcium, magnézi-
um, foszfor, kevés vas, cink is 
benne. Jó diétás ételek készíthetôk 
belôle.

Karfi ol rántva. Egy fôre: 100 
g karfi ol, ¼ tojás, 10 g liszt, 
zsemlemorzsa, olaj, só. A megtisz-

tított karfi olrózsákat gôzben, vagy 
gyengén sózott vízben puhára 
fôzzük. Szûrôlapáttal óvatosan 
kiszedjük, lecsepegtetjük, lisztbe, 
tojásba, zsemlemorzsába forgat-
juk és forró olajban pirosra sütjük. 
Adható cukorbetegeknek, székre-
kedésben, kalóriaszegény étrend-
ben.

Karfi ol sajttal (zsírszegény). 
Egy fôre: karfi ol 200 g, trappista 
sajt 25 g, tejföl 20 g, napraforgó 
olaj 5 g, só. A tisztított karfi olró-
zsákat puhára fôzzük. A lecsurga-
tott karfi olt jénai tálba tesszük. A 
lereszelt sajtot a karfi olra szórjuk. 
A tejfölt, az olajat ráöntjük, és 
elômelegített sütôben 
zsemleszínûre sütjük. 

Adható: cukorbetegeknek, ka-
lóriaszegény,- fehérjeszegény,- 
zsírszegény étrendet igénylôknek.

Karfi ol felfújt: 50 dkg tisztított 
karfi ol, 5 dkg vaj, 10 dkg liszt, 2 

db tejben áztatott zsemle, 4 db 
tojássárgája és habja, 2 dkg reszelt 
sajt, 5 dkg apróra vágott sonka, só. 
A karfi olt kisebb rózsákra szedjük, 
sós vízben megfôzzük és szitán 
áttörjük. A vajat a tojássárgákkal 
és a kicsavart, áttört zsemlékkel 
kikeverjük, megsózzuk. A tojásha-
bot, lisztet és a karfi olt hozzáad-
juk. Vajjal kikent, tûzálló tálban 

kisütjük. Tálaláskor forró vajjal 
leöntjük, reszelt sajttal és apróra 
vágott sonkával meghintjük.

Tejfölös karfi olfôzelék. 2-3 fej 
közepes karfi ol, 1 fej vöröshagy-
ma, 4 evôkanál zsír, 1 teáskanál 
pirospaprika, késhegynyi ôrölt 
bors, 1 pohár tejföl vagy joghurt, 3 
evôkanál liszt, 1 db paradicsom, 
só. A megtisztított karfi olt rózsáira 
szedve sós vízben félig megfôzzük. 
A zsírból reszelt vöröshagymával, 
piros paprikával pörköltlevet ké-
szítünk. Bele-tesszük a paradicso-
mot, jól elfôzzük és hozzáadjuk a 
leszûrt karfi olt. Ôrölt borssal 
meghintjük és puhára fôzzük. A 
tejfölt elkeverjük a liszttel, a karfi ol 
levével felhígítjuk, és a karfi olra 
öntjük. Jól összeforraljuk, ha kell, 
megsózzuk.

Jó étvágyat kívánok és szép ta-
vaszt: 

Stollmayer Ákosné

Tavasszal legszívesebben 
legelnék! – barátnôm kijelenté-
sén még én is meglepôdtem 
egy pillanatra. Késôbb rájöt-
tem, hogy igazság lakozik sza-
vaiban.

A tél végére szervezetünk 
akkor is kimeríti vitamintartalé-
kait, ha rendszeresen eszünk 
friss zöldségeket, gyümölcsö-
ket. Hazai terméseink a hosszú 
tárolás miatt sokat veszítenek 
beltartalmi értékükbôl. Az im-
portból érkezôk meg azért nem 
teljes értékûek, mert félig éret-
ten szedik le, és különbözô 
megfontolások miatt vegyi ke-
zeléseket is kapnak.

A probléma megoldását ele-
ink persze ismerték, mi már 
szinte elfelejtettük: ez a csírázta-
tás. Régen közismert volt példá-
ul a búzacsíra málé. Jól tudták, 
hogy a csírázásnak indult búzá-
ban számtalan vitamin található, 
ezért így is ették, illetve tovább 
feldolgozták az adott recept út-
mutatásai szerint.

Miért is jó csíráztatni? A 
fejlôdésnek indult növény a 
csírában lévô tápanyag segítsé-
gével tud kifejlôdni, mert ab-
ban minden van, amire szüksé-
ge lehet. Az emberi szervezet is 
jól beépíti ezeket az alkotóele-
meket, karbantartja vele im-
munrendszerét, egyszóval 
egészségesebbek leszünk tôle.

Természetesen a bio boltok 
kínálatában a csíráztatott növé-

nyek is szerepelnek, esztétikus, 
átlátszó dobozban. Ha ezt esz-
szük, már jó úton járunk. Ha 
szerencsések vagyunk, és a 
szállítás napján tudunk vásárol-
ni belôle, akkor még friss és 
tápértéke is nagyobb. Az úgy-
nevezett lejárati idô vége felé 
pedig már nem nagyon érde-
mes megvenni.

Legcélravezetôbb módszer, 
ha magunk termesztjük a csírá-
kat. Nem olyan bonyolult, mint 
ahogy gondolnánk. Elôször 
magam is beleestem ebbe a hi-
bába, és elsô kísérletem után 
feladtam, késôbb szerencsére 
sikerrel próbálkoztam. 
Ténylegesen egy néhány napos 
odafi gyeléssel elérhetjük célun-
kat, és a vitaminbombával hadat 
üzenhetünk a kórokozóknak. 
Ez a kis plusz munka és idô 
kevesebb, mint az, melyet egy 
esetleges betegségnél a gyógy-
szerek adagolásával töltenénk.

A csíráztatásra alkalmas ma-
gok megbízható forrása szintén 
a bio boltok kínálata. Mindegyik 
fajta csomagolásán olvasható, 
hány nap után lesz belôle fi -
nom, friss ízû növényke. Az 
ízek sokasága még itt is zavarba 
ejtô. A mustármag csírájának 
enyhe mustár íze van, a hagy-
ma és retek csírájának aromái 
szintén a kifejlett növényt idé-
zik. További számtalan magból 
választhatunk, a procedúra 
ennek megfelelôen picit 

különbözô. Egy titok mind-
egyikre érvényes: szigorúan 
naponta kétszer át kell öblíteni 
ôket. Közben rácsodálkozha-
tunk újra a természet fantaszti-
kus erejére, ahogy a kis mag 
kifejlôdik.

Az úgynevezett csíráztató 
edényt sem kell feltétlenül 
megvásárolni. Ha kezdetnek 
egy kis szitát belehelyezünk 
egy megfelelô méretû tálba, 
máris alkalmas eszközünk van 
a kisebb magokhoz. Az átöblí-
tésnél elég a csap alá tartani a 
szitát, a benne lévô maggal, és 
enyhe sugárban folyó vizet 
használni. Ezután visszahelyez-
zük a tálba, és világos helyre 
rakjuk. Néhány nap múlva 
arathatunk.

Úgy tartják, a nôk, asszo-
nyok szerepe a nagyobb dön-
téseknél ugyanúgy szerepet 
játszik, mint a kisebb ügyek-
ben. Az meg nem csak feltevés, 
hogy egy család egészsége 
nagy részben a háziasszonyon 
múlik. Az étellel, amit mi nôk, 
anyák, feleségek az asztalra 
teszünk, szeretteink jól-létét és 
egészségét támogatjuk.

Ne habozzunk tovább, ha 
eddig nem tettük, lépjünk! A 
csíráztatás néhány szükséges 
fogásának elsajátítására szánt 
idô busásan megtérül. Egész-
ségünk fenntartása, védelme 
biztosan megér ennyit.

Mikóné Ormos Márta

A konyhakertnek szánt területet 20-25 cm 
mélységben ásóval átforgatom. A hegyi talajunk 
ún. budai márga talaj. Ez egy agyagos bázisú, 
diónyi-ökölnyi kövekkel kevert kötött talaj. Mivel 
nem akarunk kanyar-répákat, a köveket az átfor-
gatás, felásás során kiszedem. Ezt minden évben 
megteszem, de valahogy mindig marad következô 
évre is. Az elmúlt évben levágott fûbôl mostanra 
jó minôségû komposztom is van a kert sarkában. 
A még el nem humifi kálódott zöldeket vasvillával 
félredobálom. Az igazi fekete komposztréteget 
elérve azt ott a saját helyén forgókapával össze-
darálom, és a felásott talajba szórom, és a forgó-
kapával a talajba keverem. Az így kapott talajt 
elegyengetem, tömörítem.

A kert öntözését kb. 50 cm-enként fektetett 
csepegtetôcsô-hálóval oldom meg. Így elkerülhetô 
a rendszeres felsô öntözés okozta gombabeteg-
ségek terjedése. Az egész területet geotextiliával 
takarom le. (ezt lustaságból, hogy ne kelljen 
gyomlálni!!). A szövet széleit kemény dróttal 
letûzöm, vagy leföldelem. A palánták helyén a 
szövetet T vagy X alakban bevágom és ide ülte-
tem ôket. A geotextiles fedés további pozitív 
hozadéka, hogy a fekete szövet a tavaszi napfény 
hatására alaposan felmelegszik, az alászoruló 
levegôréteg szigetel, így a talajmenti fagyok 
okozta kár gyakorlatilag elkerülhetô. Az ugyanis 
talpmeleg, rendkívül jó gyökérképzôdést ered-
ményez. A geotextil csökkenti a párolgást, így 
öntözôvizet takaríthatunk meg. További elôny, 
hogy a száraz geotextilen a csigák nehezen köz-
lekednek, kevésbé rágják meg a palántákat.

Szükség lehet még egyszerû támrendszerre, 
amit a kertben vágott mogyoró-, vagy egyéb ka-
róból és pár méter horganyzott drótból 
egyszerûen elkészítek. Ehhez spárgával kötözöm 
fel az ezt igénylô palántákat (paradicsom, uborka 
stb.).

Bökény Attila
kertészmérnök, V. 31 Kft

Kikeleti vitaminkergetô Az én konyhakertem
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Új szomszédok érkeztek ide a Hegyre - me-
séli valaki.

Mégpedig a hajdanvolt nagy keleti szomszéd 
egyik utódállamából. Hálisten kedves, igen 
jómódú társaság. Szép, nagy házat is építettek, 
eléjük, a telek napfelôli oldalára.

Hatalmas erkélyükre telepítették ki a sza-
badba a láncdohányos, idôs Gyéduskájukat. 
Egészségügyi szempontokkal magyarázzák, 
ugye. Okos. Most pedig bebizonyosodott 
mekkora szeretettel teszik ezt. Megjelent az 
erkélyen egy méretes, rozsdás-mentes szerke-
zet. Aki látja ezt a tárgyat, ezt az "izét" elsôre 
nem jól értelmezheti, ha még sosem látott ilyet.

Mi lehet a neve "neki" - érdeklôdve nézeget-
hetjük. Nagy délszaki növény takarásában van 
elhelyezve. Elôször csak viccesen, jelenkori 
UFO-nak defi niálható. Majd arra gondolhatunk, 
talán az ókor világító csodája, a Pharos világí-
tótorony valamiféle újkori változatát szemlél-
hetjük. Aztán az egyik ismerôs riasztókürtre 
szavazott. Végülis itt a kerületben több 
háztetôn is elhelyezett valami hasonlót, a 
Katasztrófavédelem.

Szóba jöhetne még az Aladin-féle csodatevô 

lámpás esetleg, de arra tényleg nem 
hasonlít. A közvetlen, a másik oldali 
szomszéd viszont megfejtette a rejtélyt. 
Azt mondja, a várost járván egy presszó 
elôtt már látott hasonló mobil alkalma-
tosságot - vendégcsalogatóként. A ven-
déglátós beláthatta, a nikotinfüggôként 
nem lehet teljesen megfosztani a 
szenvedélyüktôl. Nekik, ha kiterelik 
ôket az egység elé, ez a szerkentyû nyújt 
némi hôutánpótlást a zimankós, téli 
zegernyében. Vigyáznak a vendéglátó-
sok a kedves vendég egészségére. 
Persze fontos a forgalom is – nem elha-
nyagolható a GDP szempontjai miatt, ugye.

Nos hát akkor ezentúl élvezhetik a cigisek a 
törôdést. Nem mondhatják: kilökte ôket a 
Többi egy reménytelen szituációba. Így aztán 
nyilvánvalóvá vált, hogy máshol is gondoskod-
nak. Ezért kucoroghat hát az öreg Otyec a 
szomszéd erkélyen a lámpa adta spéci klímá-
ban. Rendszeresítettek is ezt a fémcsodát, ha a 
Gyéduska nem tud leszokni a bagóról.

Mi többiek pedig megint okosabbak lettünk 
a modernkor egyik újdonsült vívmányát bá-

mulva. Egy szavunk sem lehet. Egyszer 
minden gondra születik megoldás. Lám 
csak.

Legközelebb arra is fi gyelhetnénk, ne 
kenjünk mindent elsô blikkre az ufókra, 
mert kiderülhet nekik fontosabb a jó 
egészségük, sôt még csak nem is ter-
melnek dohányt arrafelé. Persze - sze-
rencséjükre - lehet ott nem is teremne 
meg ez az átok növény. Abból a szem-
pontból még azt is jó lenne tudni, arra-
felé miként hódolnak az ottani szenve-
délyeknek. Már csak azért is, hogy vé-
letlenül se maradjunk le valamirôl.

Itt a Földön meg az volna az ajánlatos, 
szokjunk le a cigirôl.

Ám az még jobb volna, ha rá sem gyújtottunk 
volna az elsôre.

Akkor legalább elmondhatnánk nem mene-
telhetünk bele a korai, önként vállalt halálba. 
,,És bizony mondom Nektek” ez volna a leg-
jobb egészség-megôrzési szisztéma.

Ehhez viszont erôs akarat kellene.
Már akinek adódik!?

W. Grass

Egy kedves vidéki városban, még kedvesebb bará-
taim, két, méretes ördöghallal leptek meg, hogy 
próbára tegyék nagyszájúan hangoztatott fôzési tudo-
mányomat.

Hogy a halak mennyire hasonlítottak az Ördögre, 
nem tudhatom, mivel eddig nem találkoztam vele. 
Ami késik, nem múlik. Elôbb, utóbb úgyis ott végzem. 

Mindenek elôtt lefényképeztettem magam a két 
szörnyeteggel, és feltettem a facebookra, azzal az 
aláírással, hogy a csónakázó tóban fogtam, pálinkás 
kenyér csalival.

Nem sorolom a kommenteket. A helyi televízió 
munkatársa felhívott, hogy szeretne riportot készíteni 
az esti híradóba. Lebeszéltem róla.

Mit is tegyünk, tehát az ilyen hallal? Elôször is – Ne 
nyúljunk a szájába, mert többsoros, tûhegyes fogai 
rettenetesek. Nyúzzuk meg farkától kezdve a fejéig. 
Nem nehéz. A hal feje az egésznek két harmadát teszi 
ki.  A megfelelô helyen vágjuk ketté. A test és farok 
részt fi lézzük ki. A fejet, a gerincet és az uszonyokat 
tegyük egy nagy lábasba és szójamártással fôzzük 
hosszasan alaplévé.

A fi léket vágjuk, keresztben három-négycentis da-
rabokra. Pácoljuk be Oyster mártásba, egy éjszakára. 
Ezután süssük ki olivaolaj és vaj keverékében, olda-
lanként három percig. A szeletek meggömbölyödnek, 
ezért tálaláskor vágjuk vékony szeletekre. Szép fehér 
felületeket kapunk.

Körítsük ötletes salátákkal. 
Közben rotyog a halfej és társai. Jó pár óra után 

szûrjük le a levet és sûrítsük be, hogy a sóssága éppen 
jó legyen. A csontokról fejtsünk le minden ehetô részt. 
Daráljuk le és tojással, lisztel, készítsünk belôle apró 
gombócokat. Fôzzük meg a lében. Ez lesz a leves. 
Fôzhetünk bele garnélarákokat is.  Ha túl sok a lefej-
tett halhús – úgy készíthetünk belôle fokhagymás 
olajon, tejszinnel dúsított sugót spagettire, sok parme-
zánnal.

Jó étvágyat kívánok régóta elhanyagolt olvasóim-
nak.

Pirchala István

A húsnélküli böjti idôszakban is 
ehetünk fi nom, tartalmas ételeket. 
Sokan ilyenkor elôszeretettel fo-
gyasztanak ízletes leveseket, vagy 
fôzelékeket. Íme egy egyszerû, 
ínycsiklandó leves, a gombás bur-
gonyaleves receptje 4 személyre: 

5 db nagy burgonyát meghámo-
zunk, kockára vágunk. 50 dkg ve-
gyes erdei gombát (lehet másfajta 
is) megtisztítunk, és nagyobb dara-
bokra vágunk. Egy fej megpucolt 
vöröshagymát fi nomra vágunk és 
kevés olajon, egy megfelelô 
méretû lábasban megfutattunk. 
Tegyünk hozzá 2 fej tisztított, zú-
zott fokhagymát, és egy kevés vé-
kony karikára vágott póréhagymát 
is. Amikor a hagyma üvegesre pi-
rult adjunk hozzá óvatosan egy 
kevés fûszerpaprikát, engedjük fel 
egy kevés folyadékkal, majd te-
gyük bele a burgonyát. Sózzuk, 
borsozzuk, és 2 babérlevelet dob-
junk bele.  Hagyjuk kevés lében 
fôni, majd tegyük hozzá a gombá-
kat. Fûszerezzük kakukkfûvel, aki 
szereti, ilyenkor adhat hozzá egy 
kis csípôs paprikát is. Amikor 
minden megpuhult, 2dl tejfölbôl, 
kevés lisztbôl készítsünk habarást 
és óvatosan, lassan 
(hôkiegyenlítéssel) keverjük a le-
vesbe. Forraljuk ki, szórjuk meg 
frissen aprított snidlinggel, vagy 
petrezselyemmel. A levest kevés 
zöldségfélével (sárgarépa, gyökér) 
is dúsíthatjuk, úgy még fi nomabb. 

Jó étvágyat!
HP

UFO a Hegyen?

Ördög az asztalon Böjti gasztro

1035 Budapest, Óbuda, Vörösvári út 9.

(a piac mellett,

a cikk-cakk toronyházak üzletsorában.)

Nyitva: h–p: 10.00–19.00, szo: 08.00–15.00

Telefon: +36-1-445 2285

www.borhalo.com/obuda

BÁLINT NAPI ÓHEGY-FARSANGUNK 

TÁMOGATÓJA
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Mint hömpölygô folyam árad a 
rádióból az elsô világháborús csa-
ták emléke. Fegyverropogás, hôsi 
halál vagy legalább egy végtag el-
vesztése, csupa borzalom, iszo-
nyat. Egy-egy ilyen történet halla-
tán eleinte még a reggelitôl is el-
ment a kedvem, de óh, milyen az 
emberi természet, úgy a tizediket 
hallván már jóízûen haraptam a 
vajas kalácsba, s jobban érdekelt a 
kávé hôfoka, mint a sebek gyógyít-
hatósága.

Mintegy ellenpontként a sok 
szomorú történetre eszembe jutot-
tak anekdotázó kedvû édesapám 
vidám katonatörténetei, közülük is 
egy, amely a hadifogoly táborban 
esett meg, valahol a távoli 
Szibériában. Bizonyítandó, hogy az 
1914-ben kitört elsô világháború 
még magán viselt némi könnyed 
bájt, civil szellemiséget, legalábbis, 
ha a második világháború kegyetle-
nebb rémségeivel hasonlítjuk ösz-
sze. A hadifoglyok élete minden 
esetre könnyebb volt, mint 25 évvel 
késôbb, legalábbis azokon a helye-
ken, ahol a szökés nehéz vállalko-
zás volt, mint pl. Szibéri-ában.

Az elsô világháború kitörésekor 
még hatalmas volt a lelkesedés és 
a harci kedv, a frissen érettségizett 
Árpád gimnáziumi tanulók, köztük 
apám is, a vizsga után azonnal je-
lentkeztek önkéntesként a frontra. 
Egy rövid gyorstalpaló tanfolyam 
után sokadmagukkal már a fronton 
találták magukat és ilyen 
elôzmények után nemsokára – 
harci tapasztalatok híján – már a 
fogolytáborok lakóinak számát 
gyarapították.

Ez történt apámmal is. A szibéri-
ai táborban igen sokszínû volt a 
foglyok összetétele, hasonlóan a 
Monarchia sokszínû lakosságához, 
volt itt bôven osztrák, magyar, 
cseh, lengyel, román és még ki 
tudja milyen náció. A hivatalos 
nyelv megint csak a Monarchián 
belüli élethez hasonlóan itt is a 
német volt.

A kor szerinti összetétel is ve-
gyes volt, elôfordultak itt minden-
féle rendû és rangú, életkorú tisz-
tek, de a többség fi atal volt. A fi a-
talok életszeretete közismert, így 
nem csoda, hogy a kemény élet 
ellenére is elôtört bennük a vidám-

ság, az életszeretet, mely segített 
úrrá lenni az elkerülhetetlen ne-
hézségeken.

Maga a tábori élet is könnyebb 
volt néha, mint 25 évvel késôbb, a 
második világégés során. Egymást 
érték az elôadások hangverse-
nyek. Így azután természetes volt, 
hogy megvalósítják az egyik fi atal 
tiszt ötletét: szilveszterkor is ren-
dezzenek egy ó évet búcsúztató 
estet. A gondolatot gyorsan követ-
te a tett, lázban égett az egész tá-
bor. A felkért szereplôk mentesül-
tek minden egyéb munka alól, 
ezeket a többiek vállalták át helyet-
tük, éjjel nappal folytak a próbák. 
Aki nem szerepelt, az padokat 
ácsolt, színpadot emelt.

Végre eljött a várva-várt nap, 
mindenki a „színházba tódult és 
végre megkezdôdött az elôadás. 
Mint már említettem, a Monarchia 
hivatalos nyelvén, németül.

A színpadon, az ágyban feküdt 
az apa, aggódó fi a fölébe hajolva 
kérdezte: „Vater, bist Du krank?” /
Apa, beteg vagy?/ Ja mein Sohn, 
ich bin krank /Igen fi am, beteg 
vagyok/ Vater, bist Du sehr Krank? 

/Apa, nagyon beteg vagy?/ Ja mein 
Sohn, ich bin sehr Krank. Igen fi -
am, nagyon beteg vagyok. – hang-
zott a készséges válasz. A megtört 
fi ú erre a közönség felé fordult és 
sajnálkozva jelentette a nézôtér 
felé: „mint hallják, az apám nagyon 
beteg, ezért az elôadást nem tud-
juk megtartani.” De ekkor már 
menekülniük kellett a feldühôdött 
bajtársaik elôl.

Gálosfai Jenôné

A Csúcshegy nem csak a 
rómaiak vagy a honfoglalás 
korában adott végsô nyug-
helyet katonáknak, a II. vi-
lágháború is hagyott itt 
nyomokat. Katonai iratok 
között olvashatjuk, hogy a 
Bécsi út ezer év után is fon-
tos útvonala volt a német - 
magyar erôk mozgatásának, 
amig az oroszok körbe nem 

zárták Budapestet. A terület 
védelmét a 8. SS lovas had-
test látta el kiegészítve a 12. 
magyar tartalékhadtest ria-
dózászlóaljaival.

Egy régi lakó meséli, hogy 
két napig folytak itt harcok. 
A németek az iskolánál és a 
sorompó melletti vámháznál 
voltak, míg az oroszok a 
Csúcshegy felôl jöttek lefele, 

és a második-harmadik 
dûlôtôl lövöldöztek lefele.

Fent a Csúcshegy tetején 
– akárcsak a gerincen más-
hol is – egy lövészárok hú-
zódik. Innen lehetett 
ellenôrizni a pesthidegkúti 
medencét és a Solymári 
völgyet. Valahol itt eshettek 
el a honvédek is.

Kádár Péter

Kedves Hegylakótársaink, he-
gyeink régi ismerôi és barátai szí-
vesen mesélnek gondosan ôrzött 
titkaikról, itt élt nagyszerû 
emberekrôl, történésekrôl, világ-
égésekrôl és dicsôségekrôl. Ilyen 
titokôrzô Dr. Bókai Bátor is, aki-
nek visszaemlékezéseit kisebb so-
rozatba rendezve adjuk közre a 
második világégés idejében a he-
gyiek életrôl, gondolkodásáról.

Visszatérve a Budapest ostroma 
elôzményeire: 1944. októberétôl 
kezdve, egyre jobban látszódott az 
estéken-éjszakákon a keleti égen 
a tüzérségi tevékenység torkolat-
tüzeinek a fénye. A nappali bom-
bázások is egyre sûrûsödtek, em-
lékezetes élmény volt a csepeli 
papírgyár bombázásakor az egész 

várost elárasztó papírpernye. A 
csepeli olajfi nomítót ért támadás-
kor pedig fekete füstbe burkoló-
dzott a város. A Táborhegyi 
kôfülke elôtti teraszról láttam a 
Gázgyár környékének a bombázá-
sát. Úgy láttam, hogy a tûztölcsér 
a hídon lángolt fel. 15 évesen jól 
futottam még és beszaladva a 
barlangba elkiáltottam magam; 
"Eltalálták az Újpesti hidat!" 
Akkorra ért oda a légnyomás. A 
bombákat a Hármashatár-hegy 
felett oldották ki. Az "élesitô" le-
csavarodott alkatrészeket a 
Drasche téglagyár bányájában ta-
láltuk meg. Az egyik gáztartály 
felszakadt és a meggyulladt gáz 
háromszor olyan magas fáklyát 
táplált, mint amilyen magas a tar-
tály volt. Óbuda lakossága félt, 

hogy bombatalálat alkalmával a 
tartályok robbanni fognak és az 
Óbudát romba dönti. Késôbb 
Bihari Lászlótól azt a felvilágosítást 
kaptam, hogy ennél a bombázás-
nál még nem sérült meg a híd, 
tehát a bomba a híd elôtti töltésen 
robbant.

Ahogy közeledett a front, úgy 
szaporították a légvédelmi ágyú-
kat. Így a Bécsi út mellé, a Drasche 
téglagyáron belül, kifelé haladva a 
Bécsi úttól jobbra is álltak 
boforczok, négy-öt darab. Ezek 
már 1944. december utolsó heté-
ben reggeltôl estig Fót irányában 
zárótüzet adtak. December 24-én 
vagy 25-én, már a Hármashatár-
hegyen észleltek valami mozgást, 
mert rosszul állított távolság állítás-
sal a Jablonka út páratlan oldalán 

két házba is belelôttek. December 
24-én délután a szovjet aknavetôsök 
a Harmashatár-hegyen át az 
Aranyhegyre lövéseket adtak le. Én 
egy barátomtól jöttem hazafelé. A 
Jablonka út 50. szám alatti, Pampuk 
féle vendéglôbôl jött ki egy kissé 
kapatos társaság, hangoskodva és 
én csodálkoztam, hogy ezek nem 
halljak a lövedékek huhogását? 
Karácsonykor leköltöztünk a pin-
cénkbe, amit fûthetôvé tettünk. Bár 
nem hittük el a „német propagan-
da” jelzéseit, kb. egy évre való 
zsírunk, cukrunk, étolajunk, ri-
zsünk patent üvegekben el volt 
falazva, ásva. Sok baromfi nk volt, 
tartottunk nyulakat, kecskét, ezek 
részére volt kukorica, marharépa 
stb. Szomszédunk-ban volt tehené-
szet öt tehénnel, két növendék 
borjúval.

(folytatás következik)
Dr. Bókai Bátor

Hegyi történelem, hegyi történetek

Vidám pillanat a hadifogolytáborban

Katonasír a Guckler Károly sétányon

Varga Mihály miniszter, 

a Fidesz 4-es választókerületi 

elnökének megbízásából

Dr. Kôvári Béla 

ügyvéd 

ingyenes jogsegélyt tart

a Táborhegyi Népházban 

(Toronya utca 33.)

minden hónap második 

csütörtökén 18-20 óráig.

Legközelebb 

március 12-én.
Bejelentkezés nem szükséges.

További információ 

a +36-20-200 0017 

telefonszámon.
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1994. február 25-én tartotta elsô 
alakuló közgyûlését a Menedék a 
Csúcshegy Barátainak Egyesület, 
elsô elnöke Molnár Tamás volt. A 
rendszerváltás utáni felszabadult 
hangulatban a 107 alapító tag nagy 
(túlzott) reményeket fûzött az 
egyesület szerepéhez, de a számos 
megkeresésre alig érkezett vi-
szontválasz.

Az elsô években indult a papír 
alapon sokszorosított „Hegyi 
Harsona”, mely megélt 2 évfolya-
mot és évente 4 számot. 2011-tôl 
újraindítottuk az elektronikus 
„Csúcshegyi Villany-Harsoná”-t, 
évente 2 lapszámmal.

2003-óta Mikulás- és karácsonyi 
csomagosztással igyekszünk a 
gyerekeknek és rászorulóknak 
örömet szerezni. Ebben is segítsé-
günkre volt az utóbbi évtizedben a 
mintegy 15 db Önkormányzati 
pályázat.

2011-tôl Szomszéd napot, 
Óbuda napját, Óbudai Piknik na-
pot tartunk májusban. Korábban 
Majálisokat, Szüreti bált rendez-
tünk. Az ôszi lakossági fórum 
rendszeressé vált.

Nem szabad megfelejtkezni a 
sok lelkes, és sok fel- és ellobbanó 
kedvû támogatókról sem, akik 
hosszabb-rövidebb ideig a csúcs-
hegyi közösséget szolgálták. 
Kiemelnék két lakótársat, akik már 
az Örök Csúcshegyen laknak: Ujj 
Zoltán és Bertus László.

Meg kell azonban jegyezni, 
hogy számos dologban makacsul 
nincs elôrelépés. Ezek között van 
a „Csúcshegy marad Csúcshegy” 
szindróma, mely szerint a terület 
mezôgazdasági övezetté lett visz-
szanyilvánítva, és mint ilyen terü-
leten semmi fejlesztés nem törté-
nik. Közben mellettünk a Harsány 
lejtôn a kaszálóból kinôtt egy lakó-
park, összközmûvel. Nálunk az 
elmosott utakat választások elôtt 
kátyúzzák. Legutóbbi csapás, hogy 
a terület évszázados megkö-
zelíthetôségét megszüntették a 
Bécsi út „vámház” felôl. A korszerû 
vasúti pálya csak gyalogos átkelést 
tesz lehetôvé a „domb”-on lévô 
buszmegállóhoz, bolthoz. A 
Solymári völgyben most létesül 
egy országút, 15 m magas felüljá-
róval, ami vizuálisan is elvágja a 
hajdan egységet képezô völgy két 
felét (Csúcshegy – Ürömhegy). 
Ezeket a létesítményeket ajándék-
ba kaptuk, a helyiekkel való kon-
zultáció nélkül.

Néhány kiragadott esemény az 
utóbbi évekbôl:

Az önerôbôl leaszfaltozott 
Erdôalja – Menedékház összekötô 
erdei utat a gázvezeték beruházás-
sal tönkretették. 2006 decemberé-
ben az egyesület az önkormány-
zattól javítóanyagot kért és a la-
kókkal javította az utat. Ez volt az 
utolsó javítás az úton, lassan 9 éve.

 
Közös útjavítás a Menedékház út 
végén 2006. márc. 18.

2008-ban a környék fejlesztésé-
vel kapcsolatban megbeszélések 
kezdôdtek az Önkormányzat 
képviselôivel. A lakossági tájékoz-
tatásra hirdetôtáblák kerültek felál-
lításra/megújításra. Október 4-én 
az elsô Óbudai Civil és Kisebbségi 
Napon képviseltük az egyesületet 
folyamatos diavetítéssel, csúcshe-
gyi borkóstolóval, helytörténeti 
füzet árusítással, hagyományôrzô 
szabadidôs tevékenységek bemu-
tatásával, szórólaposztással. Azóta 
a Civil Nap rendszeres résztvevôi 
vagyunk. November 30-án az 
Önkormányzat támogatásával ren-
deztük meg a „Csúcshegyi családi 
nap” programunkat. Ennek kereté-
ben mintegy 25 felnôtt és 30 
gyermek vett részt.

   

Csúcshegyi Nap 2008. nov. 30

2010-ben kezdôdött a „Tábor-
hegyi – Csúcshegyi túraösvény 
kialakítása” c. projekt kidolgozá-
sa. Aláírást gyûjtöttünk, hogy 
minden vonat álljon meg az Üröm 
vasúti megállónál. Kapcsolat-
felvétel történt a Harsánylejtô be-
ruházókkal.

2011-ben megkezdôdött a 
Csúcshegyi túraösvény kialakítása, 
a táblák elkészítése. Megindult a 
Csúcshegyi Villany-Harsona – 
címû elektronikus hírlevél szer-
kesztése és küldése (3 példány-
szám). Információ áramoltatást 
végeztünk a Harsánylejtô 
közmûfejlesztést és a közutak 
szabad használatát illetôen.

2012-ben a tavasz takarítással 
kezdôdött. A Csúcshegyi túraös-
vény 6 állomását májusban adtuk 
át. A Civilek Éjszakáján fáklyás jel-
adással „integettünk” a szomszéd 
Háromhegy Egyesületnek. 
Létrehoztuk az egyesületi honlapot.

Csúcshegyi majális 2012. 05. 07.

 

Csúcshegyi tanösvény avatás, 
2012. 05. 07.

2013. szeptember 28-án a 
Waldorf iskola mögötti területen a 
szomszéd egyesületekkel egy 
„tûzrakó programon” vettünk 
részt. December 23-án 50 fô részé-
re hurka/kolbász/krumplisütés 
történt, forralt bor/teaosztás, mi-
közben kb. 20 gyermek 
állatsimogatózott (ló/póni/szamár/
birka). 

Majális 2014. máj. 4.

2014-ben a vasútépítéssel kap-
csolatosan az egyesület a 
csúcshegyieket képviselte. Bekap-
csolódtunk az Integrált Település-
fejlesztési Stratégia Helyi Egyeztetô 
Munkacsoport munkájába. De-
cemberben ünnepeltük az
 egyesület alakulásának 20. évfor-
dulóját. Ezt már csak a hagyomá-
nyos Csúcshegyi Betlehem rendez-
vény, állatsimogató, hurka-kol-
bász, forralt bor, karácsonyi cso-
magosztás követte a Solymárvölgyi 
réten.

 

20 éves az egyesület - rendezvény, 
2014. dec. 7.

Reméljük, hogy az egyesület 
további 20 évet is megér, élhetôvé 
teszi a csúcshegyiek mindennapja-
it és talán a jövôt is.

Kádár Péter
elnök

20+1 éves a Menedék 

a Csúcshegy Barátainak Egyesület
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SULIVÁRÓ

FOGLALKOZÁSOK
Leendô elsôseink részére

játékos foglalkozásokat tartunk.

március 19. 16:00

Bemutató óra:

március 30. 8:00

Szülôi fórum 

az érdeklôdôk számára:

március 30. 17:00

Egy szép faluban vagyunk az 
Alföldön, annak is a közepén. A 
falu neve: Nagyfalu.

A település legszebb házában 
Toldiné lakik. A ház kertjében szép, 
magas diófa áll. Mellette helyezke-
dik el a tyúkól, amiben a kakasok 
hangosan rikácsolnak. A rókát vet-
ték észre, aki éppen most lopott el 
egy tyúkot. Beráncigálta egy közel-
ben lévô bokorba, és pár perc 

múlva a száját nyalogatva távozik. A 
diófán ül egy bagoly áldozatra vár-
va. Éles szemével hamar meglát a fû 
között egy egeret. Egyet huhog, 
majd támadásba lendül. Hamarosan 
jóízûen csámcsog a mennyei fala-
ton. A ház ajtaja elôtt két ôr alszik. 
Horkolásuk hangereje versenghet-
ne a kakasok kukorékolásával.

A ház déli részében alszik Toldi 
György, a falu pénzszedôje. 

Mellette a félhomályban két dög-
lött farkas fekszik. A szemközti 
szobában két ôr húzza a lóbôrt. 
Nem is sejtik, hogy valaki az éjsza-
ka járt náluk, falhoz szögezte ruhá-
jukat és kettétörte a fegyverüket.

A legfényesebb szobában, ahol 
ég a mécses, Toldi Miklós és anyja 
ölelkezve vigasztalják egymást.

Az asztalon lévô ételmaradéko-
kat a hangyák széjjelhordják.

Így néz ki a Toldi-ház ma éjjel.
Paár Endre 6. osztály

Szinte nem telik el egy hét sem 
versenyek nélkül.

A házi matekverseny másodiko-
sai között Molnár Flóra lett az elsô, 
Kónya Eszter a második, Andrek 
Zalán a harmadik. A 3. és 4. évfo-
lyamok elsô helyezettjei a kerületi 
versenyen képviselhetik majd is-
kolánkat: Markovics Benjamin és 
Borbára Délia. Kuczy Anna Virág 
(3. o.) és Ufír Attila (4. o.) a máso-
dik, Markovics Áron (3.o.), Jármai 
Roland (3. o.) és Keményffy Aletta 
(4. o.) a harmadik helyen végzett.

Straub Judit Napsugár (4. o.) a 
Magyar kultúra napja alkalmából 
rendezett kerületi vers- és próza-
mondó verseny 3. helyezettje lett. 

A kerületi angol Komplex ver-
senyt rajt-cél gyôzelemmel nyerte 
Zimmermann Orsolya (6. o.), Cseh 
Janka (6. o.) az 5. helyet szerezte 

meg. A szintén angol kerületi 
vers- és prózamondó versenyen 
Majranek Dániel (3. a) a harmadik, 
Babkó Bálint (3. b) az ötödik, 
Bárkányi Vanessza (7. o.) a 9. he-
lyet, Borbára Délia (4. o.) és 
Bozóki Afrodité (4. o.) a tizenket-
tedik helyet szerezte meg.

Az országos Hevessy György 
kémia versenyen Détári Olivér (8. 
o.) 5., Kádár Gellért (8. o.) a 9., 
Héjja-Nagy Kristóf (7. o.) a 6., 
Szilágyi Réka (7. o.) a 15.helyen állt 
helyt.

Kádár Gellért (8. o.) a kerületi 
földrajz versenyen a 2. helyen 
végzett, így a budapesti fordulón is 
képviselte iskolánkat és kerületün-
ket. Reméljük, hogy eredményhir-
detéskor ismét ragyogó helyezésrôl 
tudósíthatunk. Sikereikhez szívbôl 
gratulálunk.

Miközben zajlanak a 8. évfolya-
mosaink szóbeli felvételi vizsgái, 
hetedik évfolyamunk képviselôi 
részt vettek az Országos általános 
iskolai tanulmányi versenyek an-
gol feladatainak megoldásában és 
a kerületi angol klub foglalkozásán 
is. Az iskolai, XXI. Angol szalont 
idén február 17-én tartottuk, 
Húshagyó kedd alkalmából. Ezt 
angolosan Pancake-daynek neve-
zik, ezért mi is sok sûrû palacsintát, 
gofrit készítettünk.

Az idei farsang is remek mulat-
sággal szolgált. Capueira bemuta-
tóval indult a vígasság, majd 
büszkeségeink, a nyolcadikosok, 
minden korábbi – velük kapcsola-
tos tapasztalatunkat megcáfolva –, 
vérbeli olasz maffi ózókat alakítot-
tak. Nekik pillanatok alatt sikerült 
elérniük azt, amin tanáraik nap 

mint nap törik magukat: minden 
alsós és felsôs itt akar nyolcadikos 
lenni. Az 5. b osztály kedves 
osztályfônökük, az énektanár ké-
pére és hasonlatosságára gospel 
kórust alakított. Az 5. a csoportja 
Amerika megtestesítôjeként jelent 
meg, míg a 7. osztály egy-egy 
képviselôje ázsiai rizstermelôknek 
akarta álcázni magát. Az alsósok 
egyéni jelmezekben pompáztak, 
majd termeikben uzsonnáztak. 
Mind a nyolc évfolyamunk tagoza-
tonként vidám játékokkal múlatta 
az idôd fél ötig, amikor az udvaron 
kiszebáb égetésébe kezdtek Till 
Csaba ceremóniamesterrel. Az Ég 
a város, ég a ház is… címû hallha-
tatlan remekmû közös dörmögése 
után a felsôsök estre hétig diszkóz-
hattak.

Kádár Eszter

Éjszaka a Toldi-házban

Iskolai hírek

A 3. b osztály tanulói változatos jelmezekben köszöntötték kedves tanítóikat, Kriszta nénit és Anikó nénit.
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www.ohegy.hu

AZ EGYESÜLET

HÍREI

,,Egynek minden nehéz, 

sokaknak

semmi sem lehetetlen”

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

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. Tel.: 430-1326. 

Elôkészítés: Petit Typo Bt. Nyomás: Granatalma O.Sz.Sz. 

Megjelenik: 3000 példányban

KORREPETÁLÁS
ÁLTALÁNOS ÉS 

KÖZÉPISKOLÁSOKNAK, 

SZAKTANÁROKNÁL

(matek, magyar, fi zika, kémia)

THALÉSZ KÖR
a Vörösvári úton, tel: +36 20- 946 2027

www.obudamatek.hu

Capoeira h., sz 18.00-19.00
Balett és Kreatív Tánc - Játék gyerekeknek
 k., cs. 17.00-18.00
Nôi átmozgató torna k., cs. 18.00-19.00
Férfi  átmozgató sebességmérôzô torna
 k., cs. 19.30-20.30
Bridzs klub sz. 18.00-22.00
Pilates torna (Tenki) sz., p.   8.00-10.00
Hastánc sz. 18.00-19.00
Gyerekbalett sz., p. 17.00-18.00

Egyesületi iroda nyitva tartása: szerdán 17.00-19.00 h–ig, 
a hét többi napján elôre egyeztetett idôpontban, tel.: 404 
5380. Gondnok: Gáspár Aranka, tel.: 30-899 5320. Bejárat a 
Népház udvaráról.

Kialakult az útiterv. 
Tizenegyedik kirándulásunk a 
Dráván és a Száván keresztül 
a Júliai Alpokhoz vezet, majd 
a tengerpartra Trieszthez. Az 
öt nap alatt megtekintjük a 
fôvárost, Ljubljanát, plet-
názunk Bled szigetére, sétá-
lunk a vadregényes Vintgar-
szur-dokban. Elbuszozunk a 
Bohinji tóig, aztán a Száva fo-
lyó torkolatához, a Savica víz-
eséshez. Aztán a Soca folyó 
mentén dél felé fordulunk, 
ahol I. világháborús emlékhe-

lyeket, Kobarid-ban emlék-
múzeumot látogatunk meg, 
valamint a barlagból elôtörô 
Kozjak vízesést. Megnézzük a 
Reka folyó által vájt 150 m 
mély földalatti kanyont a 
Škocjani barlangban. Kime-
gyünk az olasz tengerpartra 
Habsburg Miksa kastélyához 
Miramaréba. majd megnézzük 
Triest városát. Hazafele kisvas-
úttal végigjárjuk a Posztojnai 
barlangot, elôtte a várat, és 
nem hagyjuk ki Škofja Lokát, 
amely Szlovénia mûemlé-

kekben egyik leggazdagabb 
városát.

Május 16-án szerdán reggel 
6.30-kor indulunk, és 20-án, 
vasárnap 21 óra körül érke-
zünk haza. Az elsô két éjszakát 
a bledi tó mellett töltjük, a 
második kettôt Solkanban, 
háromcsillagos szállodákban.  

Az 1700 km-es út költsége 
85.000.- Ft, amely tartalmazza 
az utazás a szállás a vacsora 
költségeit, nem tartalmazza a 
belépôjegyek árát. Jelentkezni 
lehet 40.000.- Ft elôleg befi ze-
tésével Kiss Katinál 

március 12-én, csütörtö-
kön, 16.00-18.00 óráig 

(amíg a busz be nem telik), 
vagy elôre egyeztetett 
idôpontban a 20-922 1273 te-
lefonszámon. Sürgôs, mert a 
szállodákat elôleggel lehet 
csak lefoglalni. A második 
részletet befi zetése az indulás 
elôtt két héttel április 30-án 
esedékes, amikor összejö-
vünk, és szokás szerint meg-
beszéljük a szobaelosztást és 
az út részleteit.  

A társaság nyitott, minden-
kit szeretettel várnak a 
visszatérô útitársak, és az

Egyesület Vezetôsége

Szeretettel kérünk mindenkit, hogy a 2015 
évi tagdíját, utalja el az Óbuda-Hegyvidékiek 
Egyesülete, 11703006-20032630 számú OTP 
számlájára, a közlemény rovatba „tagdíj” meg-
jelöléssel. Vagy fi zesse be személyesen 
Koppány Vikinek a Táborhegyi Népházban 
szerdánként, 18-20 óra között. A tagdíj összege 
keresôknek 2.000.- Ft, nyugdíjasoknak és diá-
koknak 1.000.-Ft. További adományokat is 
szívesen fogadunk, sokat segít vele, hísz ezzel 
mûködésünket segíti. Köszönjük!

Tagjainknak ún. tag-kártyát adunk, mellyel 
rendezvényeinken elôre jelzett kedvezmény-
ben részesülnek.

az Egyesület Vezetôsége!

Kedves egyesületi tagok!

Autóbusszal Szlovéniába
JÚLIAI ALPOKTÓL ADRIÁIG

Május 16. szerdától 20. vasárnapig

KÉPVISELÔINK 
FOGADÓÓRÁI:

Rácz Andrea 8. vk. minden 
hónap második csütörtökén 17.00-
18.00 h - Táborhegyi Népházban. 
Tel: 20-200 0017

Farkas Balázs 4.v k. minden 
hónap elsô csütörtök 16.00-18.00 h 
- Árpád Gimnáziumban. Tel: 20-
461 2438

Stollmayer Ákos 5. vk. minden 
hónap elsô hétfô 18.00-19.00 h 
között II. Rákóczi F. Ált. Iskola, 
Erdôalja út 5. Tel: 367 8791

Fogoly vagyok. Szabadulni vágyó lélek,

ki mégis itt, ebben a rothadásra ítélt

szerves börtönben szeretne boldog lenni.

Szeretném úgy hordozni tenyeremen az idôt

mint tündérvilágból kilépô gyermek tartja kezén

a szivárványos szappanbuborékot.

Akármilyen törékeny, 

    átlátszó a piciny pille buborék,

párás gömbbe zárt boldogságunk felszínén 

ott lüktet az élet kaméleon tükörképe.

Gyengéden rásimulnék erre a színjátszó 

    lélegzetre,

fi noman körbefonnám karjaimmal,

s hagynám, hogy csókjaival elborítsa testemet.

Pócsik Éva

Idôbuborék
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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

1037 Budapest,
Erdőalja út 46.

Forster Judit
irodavezető-építész

HEGYVIDÉKIEK 
INGATLANIRODÁJA

Építési telkek, családi házak, újépítésű és használt 
lakások értékesítése és bérbeadása

www.obudalux.hu, www.obudaihegyvidek.hu

Óbuda Hegyvidék_december_nyomda.indd   1 2009.11.26.   10:21:36

SÁGI MAGDI
INGATLANIRODÁJA

Óbuda - Hegyvidéki ingatlanok
értékesítése, bérbeadása

Sági Magdolna irodavezetô

1037 Bp., Hegyláb u. 5. 

Mobil: 30-378 5113, tel./fax: 388 5919 

E-mail: sagimagdi1@gmail.com

www.sagimagdi.ingatlan.com

10 éves az Alerton Klub. Hegyi hölgyek, akik nem csak feleségek, édesanyák, házasszonyok, hanem a közösségért tenni akarók, táncolni és táncoltatni 
szeretôk, alakították meg vicces hangulatukban az úgynevezett „Alerton Klubot” Mit jelent az Alerton? Ez maradjon az ô titkuk. Céljuk, hogy Raffi  koreográ-
fi ájával évrôl-évre meglepjék a ház közönségét, hol a „Kán-kán” a „Corus Line” a „Mamma Mia musical-ek táncaival, vagy idén a „Flamenco”-val.


