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Programok
Pillantás a nagyvilágba  május 15. p. 18.30

Vasárnapi mozi május 17. vas. 17.00

Gyermeknapi Túranap  május 31. vas. 9-11

Civil és Nemzetiségi nap május 31. vas. 10-18

Kreatívkodj Ökosan kiállítás május 31. vas. 10-18

Óhegy Napok június 5-6-7. p.-v.

Állandó programok 11. oldalon

A következô lap megjelenésének idôpontja:            

2015. június 4.

AZ EGYESÜLET 

ÚJ TELEFONSZÁMA: 

404-5380

VIII. Civil és Nemzetiségi Nap
Bp. III. kerület, Csobánka téren
(Békásmegyeri Közösségi Ház és az elôtte lévô terület)

május 31-én, vasárnap 10-18 óra.
A civil szervezetek nyújtotta gazdag program, és közös fôzés várja a megjelenteket,

amelyen Egyesületünk is örömmel résztvesz.

Mindenkit szeretettel vár Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Gyereknapi 

Túranap!
az Útilapu Hálózat 

és az Óhegy Egyesület 

közös szervezésében

Indulás:

május 31. vasárnap, 9–11 órakor

Hûvösvölgy – Hard Pop Cafetól.

(1028 Bp., Hidegkúti út 2.)

Érkezés a Táborhegyi Népházba.

(Részletek a 3. oldalon)

Felhívás!

Készíts bármilyen kreatív alkotást,

hulladék felhasználásával.

A benyújtott mûveket

Kreatívkodj 

Ökosan
kiállításon mutatjuk be a Gaia 

Fenntarthatósági Túranap keretében

május 31-én, 10–18 óra között
a Táborhegyi Népházban

(Részletek a 3. oldalon)

Pillantás a nagyvilágba

Mesés ír est
A Táborhegyi Népházban

május 15-én 18.30 órakor
ír meséket, történeteket ad elô angolul:

Dónal Ó Néill.
Tolmácsol:

Várkonyi Flóra.

(Részletek a 3. oldalon)

Vasárnapi mozi
Fabián Bielinsky – A kilenc királynô 

/2000/

május 17-én, 17.00 órakor

Amikor befi zetett adójának 

1%-a fölött rendelkezik, 

kérjük, jelölje meg:

Kedvezményezett neve:

Óbuda-Hegyvidékiek 

Egyesülete
Adószáma:

18088476-1-41
A kapott összeg a közérdekû 

céljaink megvalósítására, 

és kedvezôbb mûködési feltételeink 

megteremtésére használjuk fel.

ÓHEGY NAPOK - 2015

AZ ANJOUK ÓBUDÁJA ÉS KORA
A TÁBORHEGYI NÉPHÁZBAN, JÚNIUS 5-6-7.

„Az Anjouk várai, palotái, templomai” címû kiállítás és elôadás, középkori zene és táncok, 

„Toldi szerelme” felolvasó színház, középkori lakoma, lovagi párviadalok, trubadúrok versei, 

fôzô- és cukrászverseny, kézmûvesek

 (Részletek a 3. oldalon)



2015. május Óhegy-hírek XX. évfolyam, 4. szám

2

Az április 10-ét beragyogó Nap éppen akkor 
bukott a Hármashatár-hegy mögé, amikor a he-
gyiek és az elôadók vendégei gyülekeztek a 
Táborhegyi Népházunk elôtt, a klasszikus gitár-
estre.

Az elôtérben mindenki kézhez kapta a részle-
tes mûsortájékoztatót. A nagyterem az alkalom-
hoz illô, szép dekorációval várta a hallgatóságot. 
18 órára meg is telt a terem.

Ügyvezetô elnökünk: Dóra asszony köszön-
tötte, és mutatta be az elôadó mûvészeket.

Elôször a két ígéretes tehetségû „tini” mûvészt: 
Kató Lindát, aki a Zeneiskolák XIII. Országos 
gitárversenyének Döntôjén a 3. lett, és Pál 
Szilvesztert, aki ugyanott az elsô helyezést érte 
el.

Következtek: Szücsi Balázs és Budai Levente, 
a mûvésztanáraik. Négyükrôl az Óhegy-hírek 
áprilisi számának 2. oldalán olvashatnak részle-
tesebben.

Az est elsô részében a fi atalok zenélését cso-
dálhattuk meg. A második részben a mûvész-
tanárok kápráztattak el bennünket.

Falakat repesztô vastapsokkal köszöntük meg 
a magas mûvészettel elôadott és sokoldalúságu-
kat bemutató színesen összeállított mûsorukat.

A sok - fülünkbe tolakodó, harsány, dobhártya 
repesztô techno- és metálzenék után - megfür-
dethettük lelkünket a természetesen szóló szép 
gitárhangokban.

Bánhatják, akik nem tudtak vagy nem akartak 
eljönni! Köszönet a mûvészeknek, rendezôknek, 
segítôknek és a Népháznak, hogy részünk lehe-
tett ebben a csodálatos zenei élvezetben!

Házunk és szívünk mindig nyitva áll elôttük! 
Máskor is szeretettel várjuk Ôket.

SHE

Volt egy szép esténk

Mi teszi az embert boldoggá a munkájában?
Ha elhivatottan tudja megélni.
Nem azon múlik, hogy kinek mi a foglako-

zása, hanem hogy elhivatottan teszi-e a 
munkáját nap, mint nap. Az elhivatottság nem 
azon múlik, hogy mennyi pénzt adnak a 
munkádért, látványosan megbecsülnek-e 
vagy sem. Az elhivatottság azt jelenti, hogy a 
mindennapi munkámat érdemes csinálnom, 
mert erre vagyok kirendelve. Amíg élek, ne-
kem érdemes energiát, áldozatot, szeretetet 
beletenni a napi tennivalóimba.

Egy példát szeretnék elmondani: képzel-
jünk el egy iskolát, ahol egy takarítónô dolgo-

zik. Az elsô emelet az övé. A hölgy 69 éves. 
Kívülrôl fújja az összes kisgyerek nevét. 
Minden nap van nála valami kis nassolnivaló, 
áfonya, almáspite, isler. És minden nap akad 
kisgyerek, akinek szüksége van a vigaszra, 
elrontott dolgozat, otthoni zûrök, udvari esé-
sek kapcsán. Nagyobb gondokat is megold. 
Van egy kisfi ú, aki nem mer kezet mosni. 
Nagyon nem mer. Üvölt, ha kényszerítik. Ilike 
szárított áfonyával kínálja a barátait és neki 
megsúgja: a zacskóra az van ráírva láthatatlan 
fi lccel, hogy csak az vehet belôle, aki kezet 
mosott. Ilike kedvéért a Zolika minden nap 

ötször kezet mos, szappanszagú kezecskéit 
egészen feldugja az orráig és becsületesen 
csak egy szem áfonyát vesz ki a zacskóból. 
Szülôk nem értik, pszichológus segítsége 
nélkül hogyan is oldódott meg ez a gond. A 
megoldás: Ilike. Aki persze eközben ragyogó 
tisztaságot tart az emeleten, elsôsöknek bab-
zsákot horgol és mindig mosolyog, igazi 
tündérként. A jutalma? Apró cetliket mutat, az 
egyik júniusin ez állt ákombákom betûkkel: 
ILI NÉNI, HA NEM LENNÉL ÉHEN 
PÜSZTÜLTEM VOLNA!

Mikes Kriszta

Mi indítja meg az alkotót?
Raksányi Éva és dr Lôvey Végh Amália kiállítása

„Témák és álmok” címmel, két alkotó 
mûveibôl készített kiállítás megnyitóján vet-
tem részt a Népházban pénteken, és ott elgon-
dolkodtam. Elgondolkodtam azon, ami már 
egy idô óta foglalkoztat, nevezetesen az alko-
tók és alkotásaik kapcsolatán. Mi indítja meg 
az alkotót, hogy pont azt a mûvet alkossa meg, 
amit megalkot? Belsô kényszer ösztökéli-e 
arra, hogy egy gondolatnak, fantáziának látha-
tó, érzékelhetô formát adjon? És miért épp azt 
a formát? Vagy tán egy megrendelô vagy 
megbízó által megfogalmazott téma kelti fel az 
érdeklôdést, alkotásra sarkallva az alkotót? Ha 
jól meggondolom, ôszintén be kell vallanom, 
hogy az alkotói folyamat maga érdekel tulaj-
donképpen, annak kezdetétôl a mû megszü-
letéséig. Megfogalmaznom sem volt könnyû 
azt, hogy mi is érdekel, megtalálni, megvála-
szolni pedig szinte lehetetlennek tûnik szá-
momra. Talán a rejtély nekem örökké rejtély 
marad? 

A most kiállított mûvekkel kapcsolatban, 
érdeklôdve a létrejöttükrôl, az alkotók, 
mindketten, egyértelmû válasszal szolgáltak 
részemre. Vagyis: idejében megtalált hivatá-
suk szorgos és eredményes gyakorlása mel-
lett, egy idô után mégis azt érezték, hogy lakik 
bennük egy másik talentum is, aminek felszín-
re kerülése során új, addig nem látott értéke-
ik bontakozhatnak ki. Éva (aki mérnök) 
ecsetet ragadott, és az ôt körülvevô valóságot 
festményekben próbálja ábrá-
zolni, Amália (aki orvos) pedig 
az élô természetben körültekint-
getve a természetes növényi 
formációk között, azokba bele-
álmodva, és saját belsô forma-
kincsével kiegészítve találja meg 
a környezete számára bemutat-
ható és bemutatandó szépet, az 
eddig nem látottat. Bevallom, a 
belsô alkotási kényszernek 
ilyen természetû felszínre kerü-
lésével ritkán találkoztam, és 
akkor sem merültem el mélyen 
az értelmezésükben. A pénte-
ken kiállított alkotások és a 
létrejöttükre megadott, érthetô 
megfogalmazások sokat segítet-

tek abban, hogy egyfajta alkotási folyamat 
mibenlétére választ kaphattam. Köszönet a 
kiállítóknak. A többi, más alkotási folyamatra 
talán újabb kiállítások során számomra is fény 
derülhet.

Szász Kálmán

Raksányi Éva - Profi lok

dr. Lôvey Végh Amália - Bagoly
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„ANJOUK ÓBUDÁJA ÉS KORA”

Óhegy Napok – 2015
Táborhegyi Népházban június 5-6-7, péntek, szombat, vasárnap.

Ez évben immár 13. alka-
lommal rendezzük meg az 
Óbuda-Hegyvidékiek Egye-
sületében évadzáró kultúrális, 
szórakoztató és gasztronómiai 
programunkat, most az 
„ANJOUK ÓBUDÁJA ÉS 
KORA” címmel. A rendezvény 
három napja alatt 
megtekinthetô a korabeli vá-
rakról, palotákról, templo-
mokról készített rekonstrukci-
ókból és a Képes Krónika 
ábrázolásaiból összeállított 
kiállítás, melyhez kapcsolódó-
an hallhatjuk Buzás Gergely 
régész, a Visegrádi Mátyás 
Király Múzeum igazgatójának 
elôadását. Ízelítôt kaphatunk 
a középkori zenékbôl és tán-
cokból Kecskés András és 
együttese, Tóth Emese és az 
Egyesület tánccsoportja segít-
ségével. Láthatunk lovagi 
párviadalokat a Visegrádi 
Szent György Lovagrend lo-
vagjainak közremûködésével. 
Lelkünk felüdülhet Arany 
János veretes sorain, amikor 
meghallgatjuk a „Toldi szerel-
me” versének felolvasó szín-
házi változatát. Részt vehetünk 
egy királyi lakomán, Nagy 
Lajos király udvarában és 
kóstolgathatjuk a vasárnapi 
fôzôverseny amatôr szakácsa-
inak versenymûveit; kitûnô 
borok és pálinkák kíséreté-
ben.

Reméljük, hogy ezzel a kis 
elôzetes „beharangozóval” 

sikerült nagyon sok olvasónk, 
tagtársunk, barátunk és támo-
gatónk fi gyelmét felkelteni a 
programok iránt, és minél 
nagyobb létszámban ismer-
kednek majd magyarországi 
Anjou-uralkodóink korával, 
udvari életével, szokásaival! 
Nagyon örülnénk, ha vendé-
geink korabeli ruhákban 
vennének részt az Óhegy 
Napokon!

A rendezvény látogatása in-
gyenes, csak a szombati lako-
mának van részvételi díja, 
melyre a jegyeket május 28-tól 
lehet elôvételben (2.500,- Ft/
fô) megszerezni, a vasárnapi 
fôzôversenyen pedig helyben 
lehet kóstolójegyeket (400.- Ft) 
ásárolni. Lakomára jegyek 
rendelhetôk a 30-333 2902 és a 

30-999 5320 telefonszámokon. 
Ezúton hívjuk fel kedves vállal-
kozó szellemû szakácsok fi -
gyelmét, hogy vegyenek részt 
az „Óhegy legjobb szakácsa 
2015’” cím elnyeréséért indított 
szakácsversenyben, ahol ter-
mészetesen az egykori közép-
kori ételekhez hasonlóakat 
kell készíteni, paprika, paradi-
csom, krumpli és kukorica 
felhasználása nélkül! Amatôr 
cukrász-jelöltjeink pedig süs-
senek fi nomabbnál fi nomabb 
süteményeket, tortákat, úgy, 
mintha egyenesen Lajos király 
udvara számára készítenék! Itt 
pedig a cél az „Óhegy legjobb 
cukrásza 2015’” cím megszer-
zése. Na és persze a dicsôség, 
a kupa és az Egyesület további 
rendezvényein a résztvevôk 
„jóltartása” pazar étkekkel!

A gasztronómiai örömök 
mellett ne felejtkezzünk el a 
„szellem étkeirôl” sem: várjuk 
költôi hajlamú vendégeink 
szellemes versezeteit, ame-
lyekkel megörvendeztethetik 
a királyi udvart a szombati 
lakomán! 

Sok szeretettel várunk min-
denkit és nagyon reméljük, 
hogy a programokon a pót-
székek is kevésnek bizonyul-
nak majd!

Az Egyesület elnökségének 
nevében:

Benyóné dr. Mojzsis Dóra
muzeológus, 

az Óhegy Napok szervezôje

Pillantás a nagyvilágba 

Mesés ír est
Május 15-én 18.30 órakor, 

a Táborhegyi Népházban

Szeretettel várunk mindenkit a Pillantás a 
nagyvilágba sorozat következô estjére. Dónal 
Ó Néill ír meséket, történeteket ad elô angolul 
Várkonyi Flóra élvezetes magyar tolmácsolá-
sában.

Az ír kultúra sokkal inkább szóbeli kultúra, 
mint a magyar. Történeti okai vannak annak, 
hogy miért annyival kevesebb vizuális lenyo-
mata van az ír nép lelkületének. A mesemon-
dás nagy hagyományokkal rendelkezik. A 
történet-mesélô (seanachí) faluról falura járva 
igen megbecsült tagja volt a társadalomnak. 

Ezek a történetek apáról fi úra szállnak az ír 
folklórban. Dónal esetében a nagymama ha-
gyott mély emléket történeteivel, amelyekbôl 
most Dónal elénk varázsol néhányat. A mesék 
azt a kettôs 
világot mu-
tatják be, 
amiben a 
nagymama 
és generá-
ciója élt és 
hitt: a szel-
lemvilágot 
és a valós 
világot.

Írországi 
fotók hát-
t e r é b ô l 
Dónal ír 
népdalokat 
is játszik 
n e k ü n k 
szájharmo-
nikán a da-
lok törté-
netét is bemutatva.

Vigyázat! Ellátogatunk temetôkbe, tündé-
rekkel, manókkal, nem evilági lényekkel ta-
lálkozhatunk. Csak erôs idegzetûeknek!

László Saci

Kreatívkodj Ökosan! 
Okoskodj kreatívan avagy kreatívkodj okosan!

Kiállítás a Táborhegyi Népházban, május 31, 10-18 óra között

Láttál már petpalackból készült 
madáretetôt? Sörnyitóból készült 
karkötôt? Tejesdobozból készült 
pénztárcát? Vagy még ennél is 
jobb ötleteid vannak?! Akkor ne 
habozz! Mutasd meg, hogy Te mit 
tudsz, és csatlakozz a ,,Kreatívkodj 
Ökosan" címû felhívásunkhoz! 

Várunk bármilyen kreatív al-
kotást, munkát, ami hulladék 
felhasználásával készült.

Ha a kézmûveskedés ezen 
formája annyira nem ragad meg, 
akkor vesd papírra gondolataid, 
ragadj ceruzát és készíts rajzot 
arról, hogy mit jelent számodra a 
fenntarthatóság és a környezetvé-

delem fogalma! A beérkezett 
mûvekbôl május 31-én a Gaia 
Fenntarthatósági Túra-nap kere-
tében kiállítást szervezünk a 
Táborhegyi Népházban (1037 
Toronya utca 33.). A kiállítás 
megtekinthetô aznap 10 és 18 óra 
között! A felhívásban résztvevôk 
szorgalmát emléklappal jutalmaz-
zuk! 

A munkák leadhatók minden 
héten, szerdán 18-20 óra között 
Koppány Vikinél a Táborhegyi 
Népházban, névvel, lakcímmel és 
telefonszámmal, valamint az al-
kotás címével ellátva!

Lajos Dóra

Gyereknapi Túranap!
Gaia Fenntarthatósági Túranap - 2015. 

Az Útilapu és Óhegy Egyesületek szervezésében. Indulás: május 31. vasárnap, 

9-11 órakor, Hard Pop Cafetól (1028 Hidegkúti út 2.)

Az Útilapu Nemzetközi Építôtábor 
Hálózat és az Óhegy Egyesület rendha-
gyó teljesítménytúrát szervez a Budai-
hegységben! A túra Hûvösvölgybôl 
indul, a Határ-nyerget, az Árpád-kilátót, 
a Guckler sziklát (Nelli-pihenô) és 
Virágos-nyerget útba ejtve a 
Táborhegyen, a Népházban végzôdik. 
A szervezôk a környezetvédelmet és 
fenntarthatóságot elôtérbe helyezve 
nem csak az ellenôrzôpontoknál, ha-
nem a 12 km hosszú útvonal egyéb 
pontjain is különbözô állomásokat 
alakítanak ki, ahol a környezetvédelem 
témakörében színes programok, játé-
kok, izgalmas feladatok várják az 
érkezôket. A Népházban pedig a témá-

hoz kapcsolódó elôadások, társasjáté-
kok és kézmûves foglalkozások lesz-
nek, valamint megtekinthetô a leadott, 
újrahasznosítható anyagokból készült 
tárgyak kiállítása is.

A teljesítménytúrára 9-11 óra között 
lehet nevezni a hûvösvölgyi Hard Pop 
Cafenál, a Táborhegyi Népházban pe-
dig délután 4-ig várják az érkezôket! A 
túrán korhatár nélkül bárki részt vehet. 
A programról további részleteket a 
www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu 
honlapon, valamint Facebook esemé-
nyünkbôl lehet megtudni, de az indu-
lás elôtt az Óhegy Egyesület körlevél-
ben is értesítést küld.

Lajos Dóra fôszervezô
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Édesanyák napjára
Köszönjük a lelkes szervezôknek és kisdi-

ákoknak, hogy jelentkeztek a megmérettetés-
re és dacolva a rövid határidôvel, 
együttmûködve tanáraikkal, tökéletes és 
visszavonhatatlanul értékes munkát végez-
tek. Bátran és ôszintén fejezték ki érzéseiket, 
szeretetüket édesanyjuk iránt, ami nemcsak e 
jeles a hétvégének köszönhetô, hanem szívük 
legmélyérôl fakad.

Mi szülôk és oktatók véssük elménkbe 
azokat a meghitt pillanatokat, amikor ez a sok 
kis lélek félretéve gondját-baját hatalmas 
odaadással és beleéléssel rajzolt nekünk és 
leginkább rólunk.

Örömünkre 36 pályamû érkezett a 
határidôre. Az Egyesület tagjaiból zsûrizésre 
összejött fotós, szobrászmûvész, építész, és 
az Alerton Klub tagjai - akik mindannyian 
édesanyák - bizony nehezen döntöttek. 
Nézzük az alkotásaikat úgy, mint a gyermeki 
kifejezés ôszinte eszközét.

A nyertesek nevei:
1. díj: Szalai Júlia, Kiss Emma Marianna, 

Duca Anasztázia, Pihelevics Péter.
2. díj: Mihálszki Móric, Decsi Veronika Lilla, 

Bittsánszky Cecília Dorottya.
3. díj: Bánki Fruzsina, Gevai Dorka, Koós 

Kira, Megyeri Luca.
Különdíj: Vajgel Maya és Vajgel Jonatan 

testvérek.
„Tyúkanyó” jutalom: Kádár Gergely, Kuczy 

Anna Virág, Burány Boglárka, Tóth Luca 
Boglárka, Gyarmati Eszter.

Külön köszönet jár sikeres és csodálatos 
munkájukért nem kevesebb lelkesedést vá-
runk tôlük a következô alkalmakkor sem:

Mátyus Mira, Gyarmat Patrik, Boglárka 
Fanni, Tóth Barbara, Szabó Konrád, Berta 
Zombor, Pálinszki Enikô, Borbára Heléna, 
Vágó Bence Bálint, Szôllôsy Marcell, 
Markovics Benjámin, Verebélyi Zsombor, 
Szarka Bendegúz Andor, Babkó Bálint, 
Versegi Szebasztián, Palotás Rebeka, Horváth 
Bence, Kostyán Viola Klára.

A díjazottak speciális grafi kai fejlesztô 
könyvvel (RAJZISKOLA) és az Egyesület által 
felajánlott mesekönyvvel felkészülhetnek a 
nyárra, és mint értelmes szabadidôs program 
eltöltésére, a rajzolásra. Olajpasztell, ecset, 
színes ceruza segíti további munkájukat, és 
felkészülésüket a további megmérettetések-
re. Emléklapokat és okleveleket osztottuk ki 
mindannyiuknak, ösztönözve további mun-
kájukat és jelenlétüket a következô versenye-
ken.

Táborhegyi piknik, azaz az ÓBUDA NAPJA 
alkalmával országgyûlési képviselônk, Varga 
Mihály miniszter úr is megtisztelte a kiállítást, 
értékes gondolatait megosztotta velünk, kö-
szöntötte a gyermekeket, gratulált a 
gyôzteseknek, a Vajgel testvéreknek pedig 
átadta különdíjat, a csokitortát!

További rajzprogramok szervezésében 
szívesen várom a gyermekek segítségét.

Koppány Viktória
szervezô Vajgel család

Vajgel testvérek a Miniszter úrtól  tortát kaptak 

jutalmul

Vajgel Maya rajza Vajgel Jonatán rajza

Mondd, emlékszel-e még édesanyádra,
Halkan szelíd, csitító szavára,
Mikor keblén szoptatva, éhesen,
Füledbe súgta - Nagyra nôj életem!

M. Laurens
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Szalai Júlia rajza Duca Anasztázia rajza Kiss Emma Marianna rajza

Bittsánszky Cecília Dorottya rajza Mihálszki Móric rajza  Decsi Veronika Lilla rajza

Gévai Dorka rajzaKoós Kira rajza



Április elseje a "Bolondok napja", 
a néphagyomány szerint. Ilyenkor 
illô megviccelni egymást. Lehet 
szelíden um.: nézd már, valaki piros 
masnit kötött a kutyánk nyakába. 
És ha a "balek" készségesen kipil-
lant az ablakon, akkor lehet közöl-
ni vele diadalmasan - ma éppen 
hányadika van. Komplikáltabb, ha 
a kollegák riasztanak bennünket, 
telefonon kerestek minket, gyorsan 
hívjuk vissza a számot. Amikor az-
tán az állatkerti gondozó mérgesen 
reagál a Jónás nevû víziló gondozó-
jaként, bizony-bizony megint csak 
belefutottunk a "csôbe". Persze le-
het továbbfokozni a jókedv diktálta 
skálán a csillagos égig, a jóízlés 
keretein belül.

Ennek kapcsán jött az ötlet a 
múlt szombat este, vesézzük ki 
véglegesen ennek a Hufnágel 
Pistinek és az érte áhítozó 
Mézgáné- nak a sokat emlegetett 
"viszonyát".

Köztudott, a spontán bulik a 
legjobbak a világon. Amikor, 
szinte véletlenül, ötletszerûen jön 
össze egy társaság. Amikor nincs 

különösebb szervezés, elôkészület. 
Amikor csak úgy jön minden ma-
gától. Adódik egyre másra a sok 
poén, a jó beszólás ugyanúgy. 
Kezdenek pattogni a szikrák, szóra 
szó, viccre vicc. Mindezeknek 
persze nem állja útját néhány po-
hárka jó bor, pezsgô, miegyéb. 
Hamar kialakul akár az "ökörköri" 
hangulat is.

Egyikünk kitalálta, a többiek 
pedig a végtelenségig fokozták, 
eljátszották az ismert rajzfi lm ka-
rakteres fi guráinak további életét. 
Mi lett volna, ha az izgága Mézgáné 
mégis a Pistihez köti az áhított jó 
sorsát? Akár csak egy rövid idôre 
netán. Mondjuk a sok látott kaland 
után, idôsebb korukban újra talál-
koznak a Pistivel? Megadatott 
Nekik, ugye. Ne sápítozzon tovább 
a Miszíz Mézga. Nana, ne tessék 
csodálkozni, igen is van idôsebb 
korban is "lamur". De mennyire, 
hogy van - replikáztak a társaság-
ban többen is. No szóval, hamaro-
san kiderülhetett a Pisti azontúl 
amit már jól ismerünk, nagy 
"swindler" lehetett. Tudunk nagy 

természetérôl, életvitelérôl. Nem 
lehetett túl családcentrikus, az tuti. 
Inkább a nyitott-házasság követe 
volt. Láncrafûzte, sôt listázta a nôi 
szíveket. "A drága".

Ám Ônagysága ezt nem tudta - 
ôszinte, vad lángolásba kezdett. 
Isteni jeladásnak vélhette a találko-
zást. Azt hitte a balga, ott folytatják 
majd, ahol abbamaradt a fi atalkori 
szenvedély. Pisti eleinte ellenállha-
tatlannak mutatkozott. Ám hetek 
múltán már lohadt az érdeklôdése. 
Kényelmesebb volt Ô ennél. Talán 
nem is így képzelte el álmai asszo-
nyát. De az is felvetôdöttt Pistinél, 
hogy már jó ideje csak a különleges 
élvezet számított, és semmi más. Az 
egyik elvált nôvendég azzal rukkolt 
elô - az ötvenesek másodvirágzásá-
ról lehetett itt szó. Amikor még bi-
zonyítani kell, néha minden áron.

Így aztán a közösen ültetgetett 
szerelem-virág lassacskán herva-
dozni kezdett. Pisti el-elmarado-
zott. Magyarán visszakozót fújt. A 
drága Mézgáné eddigre szívvel-lé-
lekkel, ôszintén szerelmes lett. Már 
nyakig ült a pácban, amikor a Pisti 
végkép elmaradt. Bánatosan álla-
pítottuk meg: rémes, amikor az 
egyik fél eltelik, a másik meg hát-

ramarad - szerelmesen. És ez bár-
milyen életkorban elôfordulhat. 
Mézgáné is így siránkozhatott.

Ezen a ponton közölhették vol-
na Vele a nagy görög fi lozófus 
bölcs mondását: "Kétszer nem le-
het ugyanabba a folyóba lépni!"

Persze tanulság is adódhat: ne 
ácsingózzunk olyasmi után, ami 
valójában nem is létezik.

Végül a társaság nem maradt 
ennyiben. Végszóként megtetéz-
tük: Mézga mamának mégis csak a 
legjobb volt az Ô Gézukája.

Magyarán jó volt Gézánénak 
lenni.

De azért, ha a Géza bácsi kicsit 
ölelôsebb lett volna, "Pisti" is lehe-
tett volna Belôle. Az meg már 
mindenki elôtt evidens: "Nincsen 
ember hiba nélkül". 

Ezzel is zártuk a diskurzust. 
Amúgy az egész csak móka, kaca-
gás és feltételezés volt.

Viszont ennek a históriának 
egyáltalán nincsen tétje. Bátran 
koccinthatunk rá egy jó csengôset 
valami szép metszett kristály po-
hárral.

Egészségünkre! Legyen soká 
mókás kedvünk!

W. Grass
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Mókázás

Ismerjük fel és óvjuk természeti kincseinket!
Paraj, spenót (Spinacia oleracea L.) 

Fôzeléknek termesztett bizonytalan származá-
sú (Ny-Ázsia?) tavaszi növényünk. Liba-
topfélékhez tartozik. Rokona a mangoldnak, 
céklának, takarmány- és cukorrépának. 
Felálló szárú. Levelei változatosak: tojásdadtól 
a dárdás-háromszögletûig, épek, vagy fogas 
szélûek, dárdás vállúak. Lehet kétlaki. A ter-
mésük sima vagy tüskés. Innen van a latin 
neve. Összetevôi miatt értékes növényünk. 
Vitaminjai: karotin, E, B2, B1, folsav, C. 
Ásványi anyagai: kálium, magnézium, vas, 
foszfor, réz, cink. Az orvosok is ajánlják vér-
szegénység és gyengeség esetén. Magas 
oxálsav tartalma miatt oxalát veseköveseknek 
nem ajánlott. Alacsony szénhidrát tartalma 
miatt a fôzeléke cukorbetegeknek, fogyókúrá-
ban, székrekedésben, érelmeszesedésben, in-
farktus után ajánlott.

Parajgaluska: 50 dkg paraj, 5 dkg zsír, 2 
dkg liszt, 5 zsemle, 2 dl tej, 2 tojás, 2 evôkanál 
zsemlemorzsa, 5 dkg reszelt sajt, törött bors, 
só. A parajt nyersen ledaráljuk, 2 dkg zsírban 
megpároljuk, meghintjük liszttel és jól elkever-
jük. (Mirelit parajpürét is használhatunk.) A 
zsemléket tejbe áztatjuk, jól kifacsarjuk, szét-
morzsoljuk, és a parajhoz keverjük. Sóval, 
borssal ízesítjük. A tojásokkal jól elkeverjük, 
majd kis galuskákat szaggatva sós vízben 
kifôzzük és leszûrjük. A maradék zsemlemor-
zsát zsírban megpirítva beleforgatjuk a paraj-
galuskákat és reszelt sajttal megszórva tálaljuk.

Parajszelet gombamártással: 50 dkg fôtt 
paraj, 6 dkg rizs, 1 db tojás, 1 kávéskanál reszelt 
fokhagyma, 5 dkg zsemlemorzsa, só, bors, 10 

dkg fi nomliszt. A mártás-
hoz: 15 dkg gomba, 4 dkg 
zsír, 5 dkg liszt, 2 db hagy-
ma, 3 dl csontlé, 2 dl tejföl, 
1 kávéskanál vágott petre-
zselyem, só, bors. A rizst 
megpároljuk, hozzáadjuk a 
fôtt parajhoz, sóval, borssal, 
áttört fokhagymával ízesít-
jük. A tojással, és annyi 
zsemlemorzsával összeállít-
juk, hogy szeleteket formál-
hassunk belôle, majd lisztbe 
forgatjuk és forró zsírban 
kisütjük.  Mártás: a megmo-
sott gombát felszeleteljük. A 
reszelt hagymát, vágott 
petrezselymet és a gombát 
zsírban megpároljuk, sózzuk, borsozzuk, 
meghintjük liszttel és csontlével feleresztjük. 
Rövid ideig fôzzük, hozzáadjuk a tejfölt, össze-
forraljuk és a parajszeletekhez tálaljuk.

Spenóttorta: A tésztához: 30 dkg liszt, 20 
dkg vaj, vagy margarin, 1 tojás sárgája, 1 teás-
kanál só, ha szükséges, 1-2 kanál tejföl. A 
töltelékhez: 50 dkg friss spenót, 2,5 dl hideg 
tej, 1 evôkanál liszt, 1 csokor petrezselyem 
apróra vágva, reszelt sajt, 1 evôkanál olaj, só, 
1 gerezd fokhagyma (áttörve), zsemlemorzsa. 
Tészta: a lisztet a sóval, vajjal jól eldörzsöljük. 
Hozzáadjuk a tojássárgát és sima tésztává 
gyúrjuk. Ha szükséges, tejfölt adhatunk hozzá. 
½ óráig hideg helyen pihentetjük. Töltelék: 
megfôzzük a spenótot, lecsepegtetjük és 
leturmixoljuk. Olajban megfutatjuk a vágott 

petrezselyemzöldet és a zúzott fokhagymát. 
Megszórjuk liszttel, rátesszük a spenótot, elke-
verjük és annyi hideg tejet adunk hozzá, hogy 
sûrû, krémszerû legyen az állaga. Ha kihûlt, 
hozzáadjuk a reszelt sajtot és jól elkeverjük. A 
tészta ¾ részét vékonyra nyújtjuk és kerek 
vagy szögletes kivajazott sütôformába simít-
juk. A tésztát megszórjuk zsemlemorzsával, 
ráterítjük a sûrû tölteléket. A maradék (¼) 
tésztából keskeny csíkokat sodrunk és a tölte-
lék tetejét berácsozzuk. Tojással bekenjük és 
elômelegített sütôben 180 fokon 25 perc alatt 
megsütjük.

A spenótot kertünkben is termeszthetjük.
Jó kertészkedést, sütést, fôzést és jó étvágyat 

kívánok:
Stollmayer Ákosné
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A nagymama, az unoka és a bernáthegyi
Egyszer volt, hol nem volt, volt 

egyszer egy nagymama. Kedves, 
mosolygós idôs asszony, aki már 
bottal járt, nehézkesen, de min-
den nap elment az Erdôalja isko-
lába az unokájáért. Így volt ez az 
egyik délután is, ballagtak hazafe-
lé, a nagyi és az unoka, kedélye-
sen megbeszélve, mi is történt 
aznap az osztályban.

S egyszercsak az egyik utcából 
a nyitva hagyott kapu mögül 
elôrontott egy bernáthegyi kutya, 
és ugatva nekirohant a nagyma-
mának. A kisfi ú kétségbeesetten 
elrohant, ha arra száguld egy autó, 
nem is tudom mi történt volna, 
mert a gyerek kizárólag hátrafelé 
fi gyelt.

A nagymama épp egy 
visszérmûtét után lábadozva - 
micsoda nemzedék(!) nem adta 
fel - gondolom számot vetett az-
zal, ha most a kutya feldönti, an-
nak combnyaktörés a vége. Nos, 
a botjával vette fel a harcot a kutya 
ellen. Úgy tûnt, sikeresen. A táma-

dó meghátrált. Egészen addig, 
amíg az idôs hölgy öt-hat lépést 
tett. Ezután az eb úgy döntött, 
hogy mégis megkóstolja a befásli-
zott lábat. És támadott, és táma-
dott, az idôs asszony meg küzdött 
a botjával.

Végül is sikeres volt a hátráló 
hadmûvelet, haza tudtak menni.

Így hát éltek tovább boldo-
gan…

Sajnos a fenti történet nem 
mese, magam láttam az utca túlol-
daláról.

Talán az sem igaz, hogy tovább-
ra is felhôtlenül, gyomorgörcs 
nélkül tudnak majd hazafelé 
közlekedni, hiszen a kerítés bár-
mikor nyitva maradhat.

Tudom, tudom, a kiengedett 
kutyák, póráz nélkül sétáltatók ki-
abálni szokták, hogy ne féljen, 
nem harap a kedves házikedvenc. 
A néninek elég lett volna, ha a 
kutya földre dönti, csontja törött 
volna. A ne félj, nem harapról meg 
tudna mesélni egy diákom mamá-

ja, akit combon harapott futás 
közben egy farkaskutya. Aki 
amúgy otthon egy szelíd jószág.

Felelôs állattartás - olyan jó 
lenne, ha így lenne itt nálunk a 
hegyen…

A gyerekekkel sétáltunk és fej-
csóválva, az úttest közepén gyalo-
golt egy német úriember -…ma-
gyar kutyák...- mormolta és gúnyo-
san nevetett - az utcán a kerítések-
nél ôrjöngve ugatták a kutyák. 

Vannak kerítések, ahol ha nem fi -
gyel az iskolába menô gyerek, le-
ugrik a járdáról ijedtében, mert az 
arca magasságában csap oda a 
kutya. Ha ilyenkor elcsapja egy - 
nem a megengedett 30-al 
közlekedô - autó, ki a felelôs?

Egyébként tôlünk nyugatra mi-
ért van csend? Svédországban 
megbüntetik azt, akinek a kutyája 
hosszan ugat - mert szerintük ez 
azt jelenti, nem jól tartják a kutyát 
- annak is vannak jogai - és mert 
zavarja a körülötte élôket - a lakos-
ságnak is vannak jogai.

Közeleg a nyár, és a hegylakók 
hétvégére levonulnak vidékre, a 
nyaralóba. Az itthon hagyott ku-
tyák pedig szó szerint végigugatják 
a hétvége éjjelét és nappalát. Van, 
amelyik szinte zokog.

Jó, akkor most nem beszélek az 
elhagyott kutyagumikról, amiket 
nem sikk összeszedni.

És igen, amúgy nekem is van 
kutyám.

M.K.

Az erdei kutyasétáltatás kilenc pontja
Kutyatartókkal, civil- és szakmai szerveze-

tekkel közösen fogalmaztunk meg kilenc, a 
kutyasétáltatással kapcsolatos alapvetô erdei 
viselkedési elvet, amelyek betartása reménye-
ink szerint sokunk erdei nyugalmát és bizton-
ságérzetét növeli a jövôben.

1. Az erdei kutyasétáltatás során mindig ve-
gyük fi gyelembe, hogy az erdô nem csak a 
miénk: az erdei állatok és a védett növények 
számára élettér az erdô, kutya nélküli termé-
szetjárók, gyerekek és kerékpárosok sokasága 
élvezi kedvencünkkel egy idôben és ugyan-
azon területen az erdei levegôt. A békés egy-
más mellett élés érdekében mindig tekintsünk 
úgy a kutyánkra, ahogyan az egy másik 
erdôjáró számára megjelenik: vegyük fi gyelem-
be a többiek, különösen a gyerekek és gyere-
kes szülôk szempontjait!

2. A felelôs kutyatartás legfontosabb alapsza-
bálya, hogy kutyánk megfelelôen szocializált, 
képzett, bármilyen kritikus helyzetben vissza-
hívható, illetve fegyelmezhetô legyen! 
Engedelmességi alapképzés nélküli kutyát pó-
ráz nélkül sétáltatni akár az erdôben, akár 
bárhol másutt felelôtlenség, kockára teheti 
emberek és kutyák biztonságát.

3. Az erdôben kutyát sétáltatva feltétlenül 
tartsuk szem elôtt, hogy a kutya ragadozó állat. 
Szabadon elengedve az erdôben, hosszabb- 
rövidebb idôre felügyelet nélkül hagyva szá-
mos konfl iktushelyzet adódhat az erdô 
élôvilága és a kutya között, amelyek elsôsorban 
az erdô állatait veszélyeztetik:

• A legszelídebbnek tartott házi kedvenc is 
megkergetheti az erdei állatokat. Ilyenkor akár 
hosszabb idôre is szem elôl téveszthetjük. 
Például egy legyengült ôzgida a kutya kitartó 

kergetésének hatására el is pusztulhat. Kutyánk 
távoli vidám csaholását hallva gondoljunk arra, 
hogy ez egyben valamilyen erdei állat riadt 
menekülését is jelentheti, amit mi észre sem 
veszünk.

• A kutya felzavarhat költô madarat, kiáshat-
ja az ürgét vagy a vakondot.

• Rosszabb esetben el is pusztíthatja a nála 
kisebb állatokat, pl. békákat, gyíkokat, sikló-
kat, fi atal madarakat, kisemlôsöket, feldúlhat-
ja a földön, vagy alacsonyan fészkelô madarak 
fészkeit, pl. fák kimosódott gyökerei között 
vagy bokrok alacsony zónájába rakott, továb-
bá szedres szövedékbe földre rakott fészke-
ket.

4. Az erdôben kutyát sétáltatva ne feledkez-
zünk meg a legfontosabb veszélyforrásokról:

• Az erdei séta elôtt gondoskodjunk kullan-
csok és bolhák riasztására alkalmas nyakörv 
vagy egyéb védô eszköz használatáról, a sétá-
ból hazaérve alaposan vizsgáljuk át a kutyát, 
távolítsuk el róla a kullancsokat.

• A kutyák közötti agresszív összecsapások 
súlyos sérülést okozhatnak állatnak és gazdájá-
nak egyaránt.

• A malacait védô vaddisznókoca viszonttá-
madása veszélyes lehet a kutyára, de a gazdá-
jára nézve is (a kutya felbôszítheti a vaddisznót, 
a felbôszített állatot a gazda közelébe vonzhat-
ja).

5. Az erdôben sétálva mindig gondoljunk 
arra, hogy a városok belterületével határos ré-
szeken, a lakott területeken is egyre gyakrab-
ban megjelenô vaddisznóállomány apasztása 
érdekében magaslesekrôl történô vadászat fo-
lyik. A lesek környékén a hajnali és esti órákban 
megjelenô, gazdájuk felügyelete alól kikerülô 

kutyák ellehetetlenítik a vaddisznók számának 
szabályozását.

6. Lehetôség szerint a napfelkeltétôl nap-
nyugtáig terjedô idôszakban sétáljunk kedven-
cünkkel az erdôben, mert a magaslesekrôl 
történô vadászat leggyakrabban a hajnali, az 
esti és az éjszakai órákban zajlik. A vadászat és 
a vadászok célja a vadállomány kordában tar-
tása. Kutyára a vonatkozó jogszabályok értel-
mében kizárólag akkor adhatnak le lövést, ha 
az emberre-, vadra támad, és a vad sérelme 
másként nem hárítható el.

7. Akkor óvhatjuk meg kedvencünket legha-
tékonyabban, ha erdei sétáltatás során jól látha-
tó jelzéssel, például láthatósági mellénnyel vagy 
nyakörvre szerelhetô villogóval látjuk el. 
Városkörnyéki erdôkben jelentôs természetvé-
delmi károkat okoznak, és a kirándulók körében 
riadalmat keltenek a sokszor falkába verôdô 
kóbor kutyák, ezért nagyon fontos, hogy az er-
dészek, vadászok és állatrendészeti szakembe-
rek számára egyaránt jól felismerhetô módon 
megkülönböztessük tôlük kedvencünket.

8. Mindezek ismerete mellett ne feledkez-
zünk meg arról sem, hogy a Szabálysértési 
törvény 193. § (1) bekezdése értelmében: aki a 
felügyelete alatt álló kutyát természeti és védett 
természeti területen, vagy vadászterületen – a 
vadászkutya és a trifl akeresô kutya kivételével 
– póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja, 
szabálysértést követ el.

9. Ne feledjük: a felelôs kutyatartó elsôsorban 
saját kutyája, a város körül megmaradt termé-
szeti környezet és kiránduló embertársai védel-
me miatt tartja be az erdei kutyasétáltatás írott 
és íratlan szabályait!

Pilisi Parkezdô Zrt.
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Út Angliába
Magyarországon felszálltunk a buszra. 

Eleinte szokatlan volt az ülés, de egy óra alatt 
hozzá is szoktunk, ráadásul sok barátot szerez-
tünk.

Vasárnap egy barokk városban voltunk, 
Schardingben. Hétfôn Dickens városában, 
Rochesterben, és ott elmentünk a Dickens 
Múzeumba. Szerda reggel jártunk a British 
Múzeumban, utána Londonban. Megismerhettük 
az Oxford Streetet, ahol sok bolt és étterem áll. 
Nagyon színes volt. Ez az egyik olyan hely, ami 
nagyon megtetszett nekünk.

Csütörtökön délelôtt elmentünk a Globe 

színházba. Itt az tetszett, hogy el lehetett játsza-
ni egy szerepet. Délután Greenwich-be men-
tünk és ott jártunk a Hajózási Múzeumban. Sok 
érdekes hajót láttunk, de legjobban a Belfast 
csatahajó tetszett nekünk a Temzén. Ezután 
felmentünk a Greenwichi Meridiánhoz, ami a 
délelôttöt elválasztotta a délutántól. Ezen a 
fennsíkon a parkban a mókusokat kézbôl lehe-
tett etetni. Ez a nap is nagyon tetszett nekünk. 

Pénteken Londonban egy egész napos kirán-
duláson vettünk részt. Itt nagyon jól lehetett 
Parkourozni. /A parkour olyan extrém sport, 
amelyben akadályokon keresztül jutunk el a 

városban minél látványosabb mozdula-
tokkal egyik helyrôl a másikra. - a 
szerk./Külön kiemelnénk a Madam 
Tussaud’s Múzeumot. Itt viaszból 
megalkotott hírességek voltak láthatók, 
nagyon élethûek. Itt a horror-ház na-
gyon izgalmas volt. Ez után megnéz-
tünk egy 4D-s fi lmet az Avangersrôl, ez 
nagyon jó volt. /Bosszúállók 2012-ben 
bemutatott szuperhôs-fantasy fi lm. A 
történet alapja a Marvel Comics 
képregénykiadó által kitalált Bosszú 
Angyalai nevû szuperhôscsapat. - a 
szerk./ Ráadásul azért volt jó, mert 
akkor volt a szülinapom.

(Molnárfi  Mátyás, Liptay Gábor 7. o.)

Iskolai hírek
Bolondos április – nos, ebben a hónapban is 

számos szabadidô és iskolanap váltotta egymást, 
de talán a szokásosnál is több szórakozás jutott 
a gyermekeknek.

Április elseje, olykor a bolondok napja - ná-
lunk fordított nap az iskolában. Idén nem válasz-
tottak a gyermekek diákigazgatót, és nem min-
den tanítási órát tartottak a diákok, de több felsôs 
tanuló jelentkezett a tanító néniknél, hogy jelen-
létükben rajz, technika, vagy akár anyanyelvórát 
vezethessenek kellô elôkészület után. 

Az idei meglepetések egyike a 6. osztályban 
történt. A fordított napokra, órákra gyakran 
jellemzô fejetlenség helyett lelkes munka folyt az 
órán, tanári beavatkozásra egyetlen egyszer sem 
volt szükség. Szabados Gergely és Nagy Bátor 
tökéletesen tervezett angolórát valósított meg. 
Emlékeztek a felépítés és tagolás klasszikus és 
hasznos szabályára - minden három részbôl áll: 
fej, tor potroh. Önálló felkészülésük során nem 
tévesztették el az éves munkamenetben kötelezô 
dolgozatjavítást, amihez minden feladatot otthon 
elemeztek és helyesen megoldottak, de ismerôs 
és kedvelt nyelvi játékokkal vezették be a ko-
moly munkát. Az órán a táblánál, valamint a saját 
füzetükben is a megszokott módon dolgoztattak 
a gyermekek, levezetésként pedig újszerû ango-
los fejtörôkkel szórakoztatták a tanulótársaikat az 
újdonsült kis kollégák. A kiváló feladatmegoldá-
sukat szakmai elismerés követte.

Az idei év sem múlt el az UniCredit Bank tá-
mogatása nélkül. Április 1-jén folyamatos sport-
napi mérkôzések zajlottak a különbözô osztályok 
között.

Április 11. a magyar költészet napja. A nyolca-

dikosok Szánáné Misuth Zsuzsa és Darabos 
Eszter támogatásával egészen újszerû megemlé-
kezést tartottak. Minden tanítási óra elsô és 
utolsó 3 percében egy-egy nagyszerû magyar 
költemény hangzott fel az iskolarádióban. Kiváló 
színészeink szavalatait olykor egy-egy zenés 
feldolgozás tette még színesebbé.

A nagy versenyek idôszaka továbbra is tart. 
Kádár Gellért a budapesti Teleki Pál földrajzver-
senyen 46 versenyzô között az elsô harmadban, 
a 13. helyen végzett. Az angolos Harrer 
Környezetvédelmi csoportverseny idén megyei 
szinten került megrendezésre. 3.-4.-eseink és a 
7.-8.-osaink az 5. helyet, 5.-6.-osaink pedig az 1. 
helyet szerezték meg, ôk Cseh Janka, 
Zimmermann Orsolya, Zsolnai Domokos és 
Pálinkás Boldizsár. Eredményeikhez szívbôl 
gratulálunk. A Pais Iskola angolos versenyén is 
részt vettek tanulóink és a házi szépíró versenyen 
is. A könyvnapi megemlékezés is jól sikerült. 
Ezek eredményeirôl a késôbbiekben számolunk 
majd be. A résztvevôk fáradozását addig is kö-
szönjük.

Nagy örömmel adtunk helyet az 1985-ben 
ballagott egykori diákok 30. évfordulós osztály-
találkozójának is.

Ismét a ködös Albionban jártak tanítványaink 
tanulmányi kiránduláson: „Április 20-án végre 
megérkezett iskolánk 17 fôs kis csapata a hosszú, 
de várakozással teli utazás után Angliába, ahol 5 
napot töltöttünk. A szállásunk a Temze folyó 
torkolatánál fekvô Allhallowsban volt. Ez alatt az 
5 nap alatt sok érdekes dolgot csináltunk, meg-
néztük a nevezetes helyeket, épületeket. Jártunk 
Rochesterben – dickensi városban, Cambridge-

ben, ahol csónakáztunk is, Shakespeare The 
Globe színházában, a Saint James’s parkban és 
még sok helyen. Nekem a British Múzeum tet-
szett a legjobban, ahol igazi múmiákat is láttunk. 
Nagyon örülök, hogy elmehettem erre az útra.” 
(Borbára Délia, 4. o.) Valóban nagyon örülünk, 
hogy tanulóink elmentek erre az útra, hiszen a 
kirándulásokat színesítô, múzeumi feladatlapo-
kat és kérdôíveket ôk töltötték ki legjobban, és 
rajt-cél gyôzelemmel a tanulmányi úton 
résztvevô 5 iskola között ismét a mi nebulóink, 
Borbára Délia, Szaka Fruzsina és Bángi-Magyar 
Cicelle végzett az elsô helyen.

Kádár Eszter

Gesztesi Panka 2.osztályos tanuló sportaerobik 

egyéni kategóriában hatodik helyezést ért el a 

2014/2015 évi Diákolimpia országos döntôjében. 

Gratulálunk Panka!
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Tisztelt olvasónk! A www.ohegy.hu honlapunk felújítás alatt van, egyes részei 

még a régi állapotokat mutatják. Befejezéséig szíves türelmüket kérjük.

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: 30-230 6994

E-mail: egyesulet@ohegy.hu, 

web: www.ohegy.hu

Felelôs kiadó: Felcsuti László elnök. 

Szerkesztô: Mikes Kriszta, Varga Szabolcs.

Hirdetésfelvétel: Óhegy Egyesület. Tel.: 70-325 3416 

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

Megjelenik: 3000 példányban

Capoeira h., sz 18.00-19.00

Lelki Egészség-ôrzô Klub k. páros 19.00-20.00

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. 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.

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

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 május 14-én.
Bejelentkezés nem szükséges.

További információ a +36-20-200 0017 

telefonszámon.

Egyesületünk április 3-án, nagypénteken, átadta a felújított Szent Vér kápolnát a hívôknek, a 
mûemléket kedvelôknek, egyben az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébániának. Ezzel 
befejezôdött az Egyesület közel öt éves munkája, amelyet Óbuda országos jelentôségû 
mûemlékegyüttese, a Kiscelli Kálvária megújulásért végzett. A munkát támogatta a helyi lakosság, 
plébániák hívei, a Nemzeti Kulturális Alap, Óbuda Önkormányzata, a Fôvárosi Önkormányzat, 
Emberi Erôforrás Minisztériuma és számos vállalkozó.

Az átadást követôen Bajzáth Ferenc atya, az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia plé-
bánosa megáldotta a kápolnát, majd köszönetet mondott a felújítás szervezôinek, kivitelezôinek, 
támogatóinak.

(Szerkesztôk)

Kedves egyesületi tagok!
Szeretettel kérünk mindenkit, hogy aki még 

nem rendezte az idei, 2015 évi tagdíját, utalja el 
az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete, 
11703006-20032630 számú OTP számlájára, a 
közlemény rovatba „tagdíj” megjelöléssel. 
Vagy fi zesse be személyesen Kiss Katinak a 
Táborhegyi Népházban szerdánként, 17-19 óra 
között. A tagdíj összege: keresôknek 2.000.-Ft, 

nyugdíjasoknak és diákoknak 1.000.-Ft. 
További adományokat is szívesen fogadunk, 
sokat segít vele, hísz ezzel a Népház fentartását 
segíti. Köszönjük!

Tagjainknak un. tag-kártyát adunk, amelynek 
tulajdonosai egyes rendezvényinken elôre jel-
zett kedvezményben részesülnek.

az Egyesület Vezetôsége!

Közgyûlési beszámoló
Az egyesület megtartotta a 2015. évi rendes 

közgyûlését, amelyen a tagok jóváhagyták a 
2014. év gazdálkodásáról szóló jelentést, a 
közhasznúsági jelentést, valamint a 2015. év 
gazdálkodásának tervezetét.

A 9,7 mFt költségvetésû, közhasznú 
Egyesület 314 tagot tart nyilván, az aktív taglét-
számot (a tagdíjfi zetôket, ezen belül a szerve-
zésben rendszeresen és a rendezvényeken te-
vékenyen résztvevôket) 210-re becsüli.

A közgyûlés az Egyesület a közhasznú jogál-
lásának megfelelôen végezte tevékenységét 
melynek során ápolta a közösségi kulturális 
hagyományokat, társas életet segítô közösségi 
programokat szervezett. Támogatta a lakosság 
mûvészeti kezdeményezéseit hangversenyek, 
kiállítások rendezésével. Részt vett a helyi 
kulturális örökség védelmében, amelyet legin-
kább a Kiscelli Keresztút felújítása bizonyít. 
Segíti a helyi lakosság közügyekben való rész-
vételét, különös tekintettel a helyi településren-
dezési, környezet egészségügyi célok megvaló-
sításában a biokultúra terjesztésében. A részle-
tes beszámoló olvasható majd júniustól az 
Egyesület honlapján.

Az Egyesület változatlan célja harmonikus 
egyensúlyt találni a kultúra, a szórakozás, a 
tanulás, és a közügyek gyakorlása között, a 
Hegyvidék lakói javára.

Felcsuti László
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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

Önnek is elôírták 

a kéményseprôk

a kémlelônyílásos 

égéstermék elvezetô 

könyök beépítését?

Hegyi vállalkozó kedvezménnyel megteszi Önnek.

Várom hívását: 30/940 0269 vagy 368 6084

UniCredit Bank sportverseny. Az idei év sem múlt el a Bank támogatása nélkül. Az Erdôalja iskola április 1-jén folyamatos sportnapi mérkôzéseket, 

sportversenyeket, focimérkôzéseket, akadálypályás versenyeket rendezett a különbözô osztályok között. A képen az ötödik és hatodik osztályosok örvendeznek.


