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Programok
J-Árt kiállítás: október 9. p. 18.30

Ôszi takarítás október 10. szo. 10.00

Tai Chi Nyílt Nap október 10. szo. 10.00

Vasárnapi mozi október 11. v.  17.00

Vacsora a házért október 16. p.  18.00

El. hulladékgyûjtés október 17. szo. 8-14

Vasárnapi mozi október 25. v.   17.00

Tök jó buli október 31. szo. 18.00

Kamarazenekari koncert november  6. p. 17.00

A következô lap megjelenésének 

idôpontja: 2015. november 5.

VACSORA A „HÁZÉRT”
a kazán cseréjéért, a homlokzat felújításáért.

október 16-án, pénteken 18:30-kor.

Menü: „Kôleves” és hozott házi süti.

Szakács: Szécsi Tóni az „Óhegy Legjobb Szakácsa”

Vacsora után fellép: Bódy Magdi sztárénekes.

Részvételi díj 3000 Ft, de további adományokat is elfogadunk.

Jegyek elôvételben kaphatók október 14-ig. 

Igénylés a 70-325 3416 és a 404 5380 telefonszámokon.

(Lásd még a cikket a 3. és a 9. oldalon)

Boszorkányos ,,Tök-jó buli”
a Táborhegyi Népházban 

(1037 Bp., Toronya u. 33.)

október 31-én, szombaton 19.00 órakor

Töklámpás-verseny,zene, tánc, tombola

A zenét d.j. Sugár Gyuri szolgáltatja!

Belépôjegyek kaphatók az Erdôalja ABC-ben 

és a Népházban,felnôtteknek 1000 Ft, tagkártyával 800 Ft, 

gyerekeknek (14 éves korig) ingyenes.

Mindenkit sok szeretettel vár az Óhegy Egyesület Vezetôsége!

(Részletek a 3. oldalon)

Ôszi takarítása 

hegyi utcákon
Találkozó:

október 10-én, szombaton, 10 órakor

az Erdôalja úti iskolánál.

A vállalkozó kedvû hegylakókat 

kocsival visszük különbözô 

kiindulópontokra, ahonnan elôre 

meghatározott útvonalon gyûjtenek 

és érkeznek a Népházhoz.

Kesztyût, esô esetén jó cipôt mindenki 

hozzon magával, zsákot biztosítunk!

A megfáradt szemétgyûjtôket

fôtt virslivel várjuk a Népházban.

Elektronikai 

hulladékok,

veszélyes hulladékok 

ingyenes begyûjtése!
október 17-én, 

szombaton, 8-14 óráig.

Gyûjtés helyszíne:

a Jablonka út 

és a Farkastorki lejtô sarkánál

(a kápolna elôtt)

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete

Vasárnapi mozi
Damien Chazelle: Whiplash /2014/

október 11-én, 17.00 órakor

Ethan Coen: Lewyn Davis világa /2013/

október 25-én,17.00 órakor

Színek

és Szamuella
Kiállítás a

J-art rajz- és festôtanoda
munkáiból.

Október 9. péntek, 

18.30 h.
(Részletek a 3. oldalon)

Óbudai 
Kamarazenekar

ôszi koncertje
családias körben, a Táborhegyi Népházban,

november 6-án, pénteken 

19.00 órától.
Handel: Concerto grosso Op.6.No.2.

Bach: É-dúr hegedûverseny

Elgar: Szerenád

Hangversenymester: 

Balázs János
Hegedû szóló: 

Renkecz Kálmán
Vezényel:

Gazda Péter
Belépés díjtalan, mindenkit szeretettel vár

az Egyesület Vezetôsége

(Részletek a 2. oldalon)

Tai Chi Nyílt Nap
a Táborhegyi Népházban

Október 10-én,10.00–18.00 között.

Elôadó:

SIFU Kovács László
Gyakorlatvezetô:

Halla Hajnalka

(Részletek a 3. oldalon.)
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Kedves Publikum! November elsô és várha-
tóan kicsit ködös péntek estéjén szerenádot 
kapunk a Népházban, jöjjünk hát minél többen 
és hozzuk a kicsiket, nagyokat is.

Viktória királynô fényes Angliájából Edvard 
Elgar a vonós hangszerek szavával nyújtja át 
nekünk szerelmes jókívánságait. Elgar London 
nyüzsgésébôl Malvern város kôcsipkés nyugal-
mába vonultan udvarolgat feleségének, akibe 
fülig szerelmes. Úgy mondják, 1896-ban írja meg 
szerenádját, hogy hangot adjon érzelmeinek. A 
darabot elôször egy hölgykoszorú, a Worcester 
Vigadó nôi zenekara adta elô nagy sikerrel. A 
nagyvárosi nyüzsgésbôl mi is a kertvárosi, hegyi 
nyugalomban élhetünk, ahol kijut nekünk, hogy 
itt a Népházban szól most a szerenád. (Edvard 
Elgar brit zeneszerzô, 1857 - 1934)

Ezt megelôzôen a hegedû szava kel verseny-
re a zenekar hangzásával a Bach nagymester 
keze alól 1720 körül kikerült mûben. Azt 

mondják, a mû kézirata elveszett. Tavaly 
ilyenkor Mozart kéziratot leltek az Országos 
Széchenyi könyvtárban, így cseppet sem cso-
dálkoznék, ha ez a Bach kézirat is a budai 
várból kerülne elô, mondjuk a fonódó 
villamosépítés apropóján. De, lárifári, ez a Bach 
darab is fülbemászó, nagyon ismert darab, ne-
kem nagyon tetszik, ahogy egymásba fonódnak 
a téma változatai, egy szép harmóniává állnak 
össze, szívesen hallgatom majd a Népházban, 
Renkecz Kálmán szólójával. (Johann Sebastian 
Bach német zeneszerzô, 1685 - 1750)

Hogy ne maradjunk Händel nélkül ez este, 
egy concerto fogad bennünket rögtön az érke-
zéskor. Valószínûleg Vivaldi ihlette a darabra 
Händelt. A zene hallgatásakor elpihen a fi gye-
lem, elkalandozik a gondolat személyes élmé-
nyek felé. Pándi Marianne zenetörténész inter-
neten fellelhetô hangversenykalauzát ennél a 
Händel concertónál a barokk, impresszionista 

és modern festészet határozott alakjai illusztrál-
ják, élénk színekkel. A festett alakok kedves 
szomszédaimat idézik: nô kutyával, virágos, 
gyümölcsös asztal papagájjal, zöldellô kert a 
háttérben és a legvégén egy zenekar. (Georg 
Friedrich Händel német származású zeneszerzô, 
1685-1759)

A zenekar is a szomszédunk, ide nem messze 
székelnek az Óbudai Társaskörben. Évente két 
alkalommal, húsvét után és ôsszel látogatnak el 
a Népházba, hozzánk, hogy muzsikáljanak 
nekünk, hogy elbûvöljenek játékukkal, elvigye-
nek bennünket régi és újabb korok világába. 
Till Ottó tanítványai a zenekar tagjai, az 
együttzenélés kedvéért és a mi szórakoztatá-
sunkra, Gazda Péter dirigálásával jönnek a 
Népházba. Szokás szerint a koncert után pogá-
csás, ásványvizes állófogadáson beszéljük ki az 
elôzô koncert óta történteket, váltogatjuk a vi-
lágot és köszörüljük nyelvünket a távolmaradó-
kon. Házi süti és házi bor érkezését is szívesen 
vesszük ez alkalomra. A belépés ingyenes, 
kérjük, hogy a késôn jövôk az oldalbejáratot 
használják!

Molnár Andrea

Szindbád késôi, hasonnevû utód-
ja annak az úriembernek, aki Krúdy 
Gyula író úr csodás, örök értékû 
tolla alól kikerült, a személyvonat 
párás ablakára írta fel remegô kéz-
zel a nevet, hogy „Zsuzsi”, és egy 
szívet is kerekített köré. Neki már 
nem volt szerencséje, hogy posta-
kocsin utazhasson a szeretett nôk 
meglátogatására. A világ nagyon 
megváltozott. Minthogy hôsünk 
már nem volt igen fi atalnak mond-
ható, igen közel a hetvenhez, emlé-
keibe merült. Kereste Zsuzsikat, 
Zsuzsannákat, Zsuzsákat, a tót 
Zizákat. Mennyi arc, mennyi fellib-
bent szoknya, mennyi csók és 
mennyi elképzelt, vagy valós ölelés. 
Mind ott zakatolt a második klasszis 
fülkéjében. Anno a kis tizenhat éves 
Zsuzsi /aki ugyan Éva volt, de ez 
most itt nem számít/ az Északi 
Bástya lépcsôjén ülve fogadta az 
udvarlást, amit, óh, milyen borza-
lom fi ngerlizésnek neveztek, és 
nagy örömet szerzett neki, mit azzal 
hálált meg, hogy ügyetlen, kis ke-
zével segített megszabadítani ôt a 
gerjedelemtôl, ami az ilyen helyze-
tekben elôállni szokott.

És a prágai zsidó temetôben Lôw 
rabbi sírjánál, keresztény imákat 
mormolva kérte ôt, hogy tanítsa 
meg az élet meghosszabbítására, 
hogy még több Zsuzsát ölelhessen. 
/még, ha az Éva, vagy Judit is/

Szindbád mostanra nem félt a 
Haláltól. Fricskázta, kötekedett vele. 
Néha, öreg barátjának nevezte, és 
meginvitálta egy sörre. A Halál, mint 
ahogy ez tisztességes hivatalnokhoz 
illik, elutasította ezt a meghívást.

És a vonat zakatolt. Hazafelé, 
vagy visszafelé. Merre van a haza?

Újabb kép: Az Égei Tenger. 
Reklámfeliratok villognak. 
Thalassotherápia. És ô, Szindbád, 
máris kitalálta, hogy Thalassos-
ekszoterápia, és a meleg tengerbe 
csalta szeretkezni Zsuzsát, aki ek-
kor éppen, Mária volt / de ez most 
nem számít/.

És a vonat zakatolt hazafelé, 
vagy visszafelé. Ki tudja?

Aztán eszébe jutott zsenge gyer-
mekkora, amikor a templomban, az 
elsô padokban ültek, balra a lányok 
és jobbra a fi úk. Neki balra tekere-
dett ki a nyaka, amíg a jóságos Páter 
dörgedelmes szavakkal óvott a pa-
ráznaságtól, örök kárhozatra 
ítélendô, azok elkövetôit, vagy 
legalább is sok száz esztendôt 
mérve rájuk a Purgatóriumban. 

A lányokat két csoportba sorol-
ta. Az egyik, akiket majd feleségül 

vesz és szûziesen élnek halálukig. 
A másik csapattal, paráználkodni 
fog. Hogy és miként, azt még nem 
tudhatta, mert abban az idôben, 
szerencséjére nem volt még televí-
zió és a moziban is csak hôs parti-
zánokkal találkozhatott. A lányokat 
úgy is mérte, hogy hány év 
Tisztítótüzet vállalna értük. Volt, 
akiért csak százat. Egy csinos vörös 
leány a padsor szélén, Friderikának 
hívták, Szindbád ismerte ôt, mert a 
szomszédjukban lakott, ôt, ezer 
évre taksálta, a szentmise végén 
mellé tolakodott és a fülébe súgta, 
hogy – Érted ezer évet is eltöltenék 
a Purgatóriumban.- A lány ránézett 
és azt mondta - Te bolond vagy, 
csakhogy nem forogsz!

Ez volt az elsô pofon, amit 
nôktôl kapott. Mint ahogy az elsô 
csók a legédesebb, úgy az elsô 
pofon a legfájóbb. Nem ismerte 
még a mondást, hogy: „Vörös 

kutya, vörös ló, vörös ember egy 
se jó.”

Késôbb ô lett az elsô felesége, 
miután a lány a fülébe súgta, hogy 
a Teremtô egy születendô gyerme-
ket kevert a kártya lapjai közé. És 
boldogan éltek, míg meg nem 
csaltak.

Szindbád ezek után arra gon-
dolt, hogy képes lenne e még, öreg 
lábaival felugrani egy mozgó te-
hervonatra, hogy Máriafürdôre 
utazzon, meglátogatni Zsuzsát. /
Aki ebben az esetben, valóban 
Zsuzsa, de ez sem számít/ 
Megérkezni egy szép tavaszi na-
pon egy házhoz, ahol éppen el-
jegyzési lakoma van, és Zsuzsa a 
boldog menyasszony, aki, amikor 
meglátta Szindbádot, óvatosan 
mellé osont, és fülébe súgta, hogy 
„Szindbád szökjünk meg innen. 
Veled maradok örökre.”

És mint aki lopni készül, most 
már ketten osontak ki az ajtón a 
hosszú kerten át a kapu felé.

Még szerencse, hogy az anyai 
ösztön jól mûködik és ez az ösztön 
egy valóságos anyaként utolérte 
ôket még a kapu elôtt, visszaparan-
csolva a lányt, utat mutatva 
Szindbádnak.

Jött a tehervonat. Szindbád gon-
dolkodott, hogy eléje feküdjön, 
vagy felkapaszkodjon rá. Dicsérjük 
hôsünk bölcsességét, hogy az 
utóbbit választotta! Elhelyezkedett a 
fékezô fülkében, kabátjáról lesze-
dett egy hosszú, fekete hajszálat, 
elengedte a szélben, nézte hogyan 
akad fenn egy virágzó almafán.

Most személyvonaton utazik 
Szindbád és a párás ablakra felírja: 
„Juventus ventus”

Pirchala

Stílusgyakorlat

Esti szerenád – Koncerthívogató
Kamarakoncert a Táborhegyi Népházban, november 6. péntek 19 óra
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Mi a kedvenc színed és mit árul el rólad? 
Tudod-e, hogy milyen színû autók szenvedik a 
legtöbb és a legkevesebb balesetet? Mi az a 
királykék, és milyen színnel spórolhatnál a 
fûtésszámlán?

Bizony a színek sugárzó energiák, amelyek 
hatnak ránk, akár van tudomásunk róla, akár 
nincs.

Idén harmadszor kerül bemutatásra a J-art 
rajz- és festôtanoda évi termése. A jobb agy-
féltekés módszer és az optikai illúziók után, a 
hétvégi munkák segítségével most a színek 
birodalmába teszünk kirándulást. A kiállítás 
keresztmetszetet ad a színek szimbolikus je-
lentésével, a bennünk élô biológiai, fi ziológiai 
hatásaival kapcsolatos összegyûjtött anya-
gunkból.

Kobutek Lujza

Ô az, akinek 
e g y e d ü l á l l ó 
énektechnikája 
és elôadás-
módja már a 
világ számos 
koncerttermé-
ben óriási sikert 
aratott. Magdi 
most ünnepli 
szóló karrierjének 40. évfordulóját.

Karrierje a MRT Gyermekkórusában 
kezdôdött. Elsô nagy sikerét Magyarországon 
a Jézus Krisztus Szupersztár musical, Mária 
Magdaléna szerepében a Korong együttessel 
érte el, majd a Generál együtteshez tartozó 
Mikrolied vokál alapítójaként és szóló éneke-
seként vált igazán ismertté.

„A jazz királynôjeként” számon tartott 
énekesnô, és barátai jubileumi koncertet ad-
nak az OKISZ-székházban (Budapest VII. 
ker., Thököly út 60.) október 21-én, szerdán 
17 órakor, „Bódy Magdi és Barátai 40.évi jubi-
leumi koncertje” címmel.

A koncert egy élet és egy sikeres karrier 
örömteli pillanatait kívánja visszahozni a je-
lenbe, kiváló zenész barátok: Szakcsi Lakatos 
Béla (zongora), Gayer Ferenc (bôgô) és 
Szende Gábor (dob) társaságában.

Bódy Magdi a jubileumi koncert elôtt eljön 
hozzánk, és fellépésével megajándékozza a 
„Vacsora a Házért” vendégeit, segítve 
Egyesületünket céljai elérésében.

Nagyon várjuk, hisz jól emlékszünk, hogy 
2007-ben az Óhegy Farsangunkon milyen 
nagy élménnyel ajándékozott meg bennün-
ket.

Óhegy Egyesület Vezetôsége

Fantasztikus partira várjuk a kedves közönsé-
get, kicsiket és nagyokat egyaránt! Töklámpás-
versenyt hirdetünk. A lámpásokat mindenki 
otthon készítse el, a mécsest vagy gyertyát már 
belehelyezve kell elhozni a Népházba. A verseny 
után a lámpásokat mindjárt ki is állítjuk a ház 
kerítése mellett! A gyôztes lámpást jutalmazzuk.

A felnôtt hölgyeket kérjük, hogy boszorkány-
jelmezben érkezzenek, autó helyett lehetôleg 
seprûvel. Az urakat pedig kérjük, hogy öltözze-
nek ördögnek. Ez nyilván nem okoz majd túl 

nagy nehézséget! A jelmezeseket pohár 
pezsgôvel jutalmazzuk. Az est végén pedig jön 
az elmaradhatatlan tombola.

A zenét d.j. Sugár Gyuri szolgáltatja! A büfé-
ben kapható lesz zsíros kenyér lilahagymával, 
és megkóstolhatjuk az idei újborokat is. 
Belépôjegyek 1000 Ft-ért, tagkártyával 800 Ft-
ért kaphatók, a belépés 14 éves korig ingyenes.

További információ kapható: Benyóné dr. 
Mojzsis Dóránál: 30-333 2902.

Óhegy Egyesület Vezetôsége

Program

10:00 - Bemutatkozás, célkitûzés, küldetés.
Elôadó SIFU Kovács László a Golden Tiger’s 
Egyesület elnöke és Halla Hajnalka DaoYin 
gerincterapeuta, Tai Chi instruktor 
10:15 - Tai Chi jelentôsége és egészségmegôrzô 
hatása - bemelegítés és gerinctorna
elôadó SIFU Kovács László: Chen Tai Chi 
11:00 - Lépés gyakorlat, selyem tekercselés
elôadó SIFU Kovács László: Chen Tai Chi 
12:10 - Forma gyakorlat
elôadó SIFU Kovács László: Chen Tai Chi 
12:40 – 14:00 – Ebédszünet
14:00 - Yin -Yang jelentése, valódi értelmezése 
- Kérdezz – Felelek
15:00 - gerinctorna: nyak- és vállöv gyakorlatok
Halla Hajnalka DaoYin

16:00 - gerinctorna: álló hátizom gyakorlatok
Halla Hajnalka DaoYin
17:10 - gerinctorna: fekvô hátizom gyakorlatok
Halla Hajnalka DaoYin

A DaoYin, a kínai gerinctorna, egy olyan ôsi, 
kínai mozgásformákból összeállított gerinc-
gyógyító mozgásrendszer, mely a Hagyományos 
Kínai Gyógyászat elméleti ismereteit és a több 
ezer éves kínai gerincgyógyító gyakorlatokat 
hatékonyan ötvözi a nyugati orvostudomány 
ismereteivel. Ennek változatairól, hatásairól, 
egyéb tudnivalókról hallhat az elôadásokon, 
illetve próbálhatja ki az a délutáni gyakorlato-
kon. (A program ingyenes, tegye szabaddá 
szombatját, életre szóló élményt adunk, és 
megtanítjuk, hogyan találhatja meg belsô bé-
kéjét, hogyan ôrizheti meg egészségét.)

…nevezze mindenki, ahogy szeretné. 
Lényege, hogy bárki, aki a Népház elôterébe 
belép, egy nagy könyvespolcot talál, ahol bátran 
keresgélhet a kirakott könyvek között. Vigye el 
azt, amelyik megtetszett és olvassa el! Ha hoz 
helyette másikat, amit saját családjának is szíve-
sen ajánlana, azt megköszönjük, hisz ezzel 
könyvespolcunk színesedik. Ahogy hirdetik: 
"Hozzál egy könyvet, vigyél egy könyvet!"

A világsikernek örvendô ötlet szerencsére 
hozzánk is begyûrûzött. A Németországból in-
dult mozgalom az elmúlt 2-3 évben számos né-
met, osztrák és svájci városban meghonosodott, 
az elsô szekrényeket 1990-ben állították fel a 
németországi Darmstadtban és Hannoverben. 
Azóta Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, az 
Óbudai Platán Könyvtár és a csillaghegyi Kultúr-
Montázs Civil Egyesület közösen csatlakoztak az 
olvasás-népszerûsítô programhoz, és számos 
KönyvMegállót létesítettek Óbudán is, és mind 
sikeresen mûködik.

Nem mi találtuk ki tehát, de ez a kezdemé-
nyezés mindannyiunké. Találhatunk olyan 
könyvet, amit eddig nem is ismertünk, pedig 

igazán érdeklôdési körünkbe vág. De rábuk-
kanhatunk olyanra is, amelynek megszerzése 
régi vágyunk, de könyvesboltokban már nem 
árulják. Nyitott könyvespolcunk mûködtetése 
tehát közös érdek, vigyázzunk rá, és bátran 
használjuk!

Óhegy Egyesület Vezetôsége

Boszorkányos ,,Tök-jó buli”
október 31-én, szombaton 19.00 órakor a Táborhegyi Népházban.

Nyitott könyvespolc a Népházban
Könyvmegálló? Könyvsziget?

Bódy Magdi 
énekesnô
A „Vacsora a Házért” vendége

Október 16-án, pénteken 19 órakor

Színek

és Szamuella
A J-art kiállítása

Október 9. péntek, 18.30 h.

WuShuang DaoYin® Gerinctorna és

Chen Tai Chi Nyílt Nap 

2015. október 10-én 10:00–18:00 között
a Táborhegyi Népházban, 1037 Budapest, Toronya utca 33.
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Húsz évvel ezelôtt, 1995-ben a 
Karacs család vette bérbe a hegyi-
ek boltját. A kedves, mosolygós 
anyuka, Karacs Erika ült be a 
pénztárba. Zsuzsi leánya és 
Margó, aki Erikának régi munka-
társa volt, álltak a pult mögé. Az 
üzlet praktikus átrendezésében 
részt vett az egész család. Apuka, 
Editke, a kisebbik lány is. A vásár-
lók száma napról-napra szaporo-
dott. Szívesen jártunk ide vásárol-
ni. A szakértô és szorgalmas el-
adók hamar rájöttek, hogy mit 
kell tartaniuk a boltban ahhoz, 
hogy mindenki megtalálja számí-
tását.

Erika kedvessége, vidámsága 
Margó sokoldalúsága, Zsuzsi ifjú-
sága mágnesként vonzott ben-
nünket.

Ez alatt a 20 év alatt több segítô 
is megfordult az üzletben. Henni 
1-2 évig, Nóri, aki helybéli lakos, 
13 évig segített. Amikor Erika 
2000-ben - nagy szomorúságunk-
ra - váratlanul örökre elment kö-
zülünk, mindannyiunk szívében 
fájdalmas ûrt hagyott. Ekkor lé-
pett be az üzletvezetésbe a kiseb-
bik lánya, Edit. Zsuzsi visszafo-
gottsága, Edit szókimondása és 
kemény üzletvezetése mellett, 
zökkenômentesen mûködött to-
vább a kisbolt. Késôbb mindket-
ten itt találták meg életük párját.

Zsuzsinak már 2 gyermeke van. 
Amikor Gyes-re ment, a létszám-
hiányt sógornôjével, Ildikóval 
pótolták, aki azóta is tagja a csa-
patnak. Pont olyan kedves ügyes, 
és pontos, mint a többiek.

Edit 2007-ben ismerte meg fér-
jét, most várják elsô babájukat! 
Biztosak vagyunk abban, hogy ha 

Ô is Gyes-re megy, tökéletes he-
lyettest állít a pult mögé. Én már 
pedzem is, hogy ki lesz. Az a fi a-
tal csinos, divatos hajú leány, aki 
2 éve csatlakozott a csapathoz. 
Ripsz-ropsz, órák alatt beletanult 
az itteni elvárásokba. Szemfüles, 
közvetlen, udvarias lényét hamar 
megszerettük. Azt is hallottuk ró-
la, hogy egy együttesben énekel. 
A szép Mercédes nevét Merci-
ként használja.

A jó kollektív szellemet bizonyít-
ja, hogy tavaly Margó 50. szülinap-
jára meglepetés bulit szerveztek. 
Margó, aki mindenre odafi gyel, 
mindig mosolyogva fogadja az 
érkezôket, ismeri ízlését, szokásait, 
gyors és pontos, méltán elnyerte a 
vevôk szeretetét.

A mi Erdôalja úti ABC-nk ahhoz 
képest, hogy kisbolt, nagy válasz-
tékot kínál. Állandóan tiszta, 
rendezett, átlátható. Naponta friss 
és változatos pékáruval és süte-
ményekkel csábít. A hegyen dol-
gozó építômunkásokat elôre el-
készített, de mindig friss szendvi-
csekkel várják, kávé, üdítô, sör, 
télen forralt bor áll rendelkezé-
sükre. Az üzlet gyümölcskínálata 
is bôséges, mindig friss és jóízû. 
Ha valamit többen is keresnek, 
rövidesen megtalálják a polco-
kon.

Hegyi klubként is funkcionál. 
Hirdetôtáblájáról a hegyi közös-
séget érdeklô minden hírrôl tudo-
mást szerezhetünk. Itt találkoznak 
a szomszédok és a friss helyi hí-
rek. Odafi gyelnek az Óhegy 
Egyesület munkájára is, segítenek 
a lapterjesztésben, olykor az 
Egyesület rendezvényein is részt 
vesznek.

Elkészült az új szennyvízhálózat eredetileg 
tervezett szakasza a III. kerületben. Már az 
összes utcában üzembehelyezték a csatornát, 
így minden érintett háztartás megkezdheti a 
rákötést a Budapest Komplex Integrált 
Szennyvízelvezetése (BKISZ) beruházás kere-
tén belül megépült, korszerû szennyvízelvezetô 
rendszerre. A lakossági igényeket fi gyelembe 
véve az alapberuházáson felül, a kerületi ön-
kormányzat hatékony közbenjárásnak 
köszönhetôen, újabb utca csatornázása is 
megvalósul a BKISZ projekt kiegészítéseként, 
így november végéig a Máramaros közben is 
megépül az eddig hiányzó szennyvízcsatorna. 
A munkálatok miatt zsákutca kialakítása mel-
lett teljes útzár van érvényben a Remetehegyi 
árok Remetehegyi út és Máramaros köz közöt-

ti szakaszán. Közel 1300 család szennyvízprob-
lémájára jelent megoldást a nemrég elkészült 
20 kilométernyi új csatornahálózat. A szenny-
vízelvezetés kényelmét egyre többen élvezik: 
eddig összesen több mint 250 háztartás nyúj-
totta be engedélyeztetésre a házi hálózat kiépí-
tésére vonatkozó terveket a Fôvárosi 
Csatornázási Mûvekhez (FCSM), és közel 120 
családnak már a csatlakozási hozzájárulást is 
kipostázta az FCSM, így ôk már rá is köthettek 
az új rendszerre. A házi rákötés lépéseirôl a 
BKISZ beruházás honlapján olvashatnak 
bôvebb tájékoztatást.

Kényelem, megtakarítás, tisztább környezet 
– megéri csatlakozni!

A szennyvízhálózathoz való csatlakozás 
számos kézzelfogható elônnyel jár. Végleg el-

felejthetjük a kényelmetlen és költséges szip-
pantást és nem kell fi zetnünk a talajterhelési 
díjat sem, ami jelentôs megtakarítás a családi 
költségvetésben. A rákötéssel óvjuk környeze-
tünket, hiszen a háztartás szennyvize a csator-
nahálózaton keresztül a szennyvíztisztító telep-
re jut, ahonnan megfelelôen megtisztítva kerül 
vissza a természetbe. Végül ne feledjük, 
szennyvízcsatornával ellátott ingatlanunk ma-
gasabb komfortfokozatú, ezáltal értékesebb is 
lesz.

A beruházásról további információ és tájé-
koztatás az alábbi elérhetôségeken áll rendel-
kezésre: 

www.bpcsatornazas.hu
info@bpcsatornazas.hu
06-80-205-412

Újabb szakaszon épül csatorna Óbudán

Mindennapi kenyerünk…
Erdôalja ABC ma

A mindig vidám Zsuzsi, Margó és Edit

Igazi csoda a mi kis hegyi 
ABC-nk. Szeretjük, úgy ahogy 
van! Reméljük még több 20 éves 
évfordulót élnek meg értünk és 

közöttünk! Mi rajta leszünk, re-
méljük ôk is.

Így legyen!
S. E.
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Budapest III. kerületében 12 
olyan helyet ismerünk, ahol rövi-
debb-hosszabb ideig téglát és 
tetôcserepet készítettek. Ezt az a 
nagy mennyiségû és nagy kiterjedésû 
agyagkészlet tette lehetôvé, amelyet 
már a római korban is használtak.

A legkorábbi alapítású, és leghosz-
szabb ideig, 234 évig mûködött a 
Margit Kórház északi szomszédságá-
ban fekvô téglavetô-téglagyár. Ezt 
1737-ben az akkor Óbudát birtokló 
Zichy család feje, az özvegy Zichy 
Péterné alapította. (téglajele: GSB)

Ôt követte fi a, gróf Zichy Miklós 
(téglajele: CNZ), majd özvegye 
Berényi Erzsébet. (téglajele: CEZ-
CEB) Közben felépült a mellette álló 
dombon a máriacelli kegyszobor 
másolatát, a Kiscelli Madonnát ôrzô 
templom, amelyrôl az itt található 
agyagot ’kiscelli’-nek nevezték el a 
XIX. században.

Az óbudai uradalom - és benne a 
téglavetô – 1766-ban a Kamara tulaj-
dona lett, és ettôl kezdve közel 120 
éven át az OB – ’Oppidum Budensis’ 
jelet használták, számtalan változat-
ban. (téglajele: OB)

Közben Újlak akkori határánál, a 
Nagyszombat utcánál, egy korábbi 
téglavetôbôl kialakult Kunwald 
Jakab téglavetôje és gyára, melynek 
többféle jelváltozatát ismerjük. (tég-
lajele: J-Címer-K).

Ezt a téglagyárat vette meg az 
1869-ben alakult Újlaki Tégla és 
Mészégetô Rt. (Újlaki Rt.), amelynek 
nagy, kettôs telepe volt. (téglajele 

volt az ’Újlaki T.GY.’). A századfor-
duló után itt már jobbára csak meszet 
égettek.

Közben Óbudán a Kiscelli mellett 
megalakult az ’Ofner Vereinigte 
Brennerei’ (téglajele: OFVB), illetve 
a Murschell féle ’I. Óbudai téglagyár 
Rt.” (téglajele: OB-címer-Rt).

Az 1888-ban ill. 1891-ben mind-
kettôt megvette az Újlaki Rt., melynek 
itt is nagykiterjedésû „alsó gyára” volt 
a Bécsi és Vörösvári utak között. Az 
Újlaki ez idôtôl itt gyártotta a téglát 
(téglajele: UTG), majd a tetôcserepet 
(hódfarkú-, szalag-, préselt-) és 
számtalan másféle termékét.

Az Újlaki Rt. 1928-ban beolvadt a 
Nagybátonyi Kôszénbánya Rt.-be, és 
ettôl kezdve „Nagybátony-Újlaki” 
néven mûködött az államosításig. 
(téglajele: NT)

Az 1930-as évek elején nagy vál-
tozatossággal indult meg a különbözô 
méretû, lyukacsos ’sejt-téglák’, vá-
laszfaltéglák gyártása, és az acélge-
rendák nélküli, kerámia bélés-
testekbôl kialakított födémrendsze-
rek kidolgozása.

Az államosítás után a téglagyára-
kat különbözô csoportosításokba – 
trösztökbe, egyesülésekbe – beso-
rolva irányították. Ezeken belül volt 
az É. M. Budai Tégla és Cserépipari 
Vállalat, melynek vezetô gyára volt 
az egykori „Nagybátony-Újlaki” 
gyár, a hozzá tartozó másik 10 
üzemmel együtt. A téglagyár ekkor 
kapja az Újlaki I. telephely cégjel-
zést.

1953-ban felszámolták az ’alsó-
gyárat’. Helyén 1959-re megépült a 
szakorvosi rendelôintézet, 1964-re a 
kísérleti lakótelep, majd 1974-re 
befejezôdött a terület paneles beépí-
tése.

1973-ban a ’felsô-gyár’ is beszün-
tette mûködését. A következô évtize-
dekben a gyár épületeit lebontották, 
helyére épült a Kossuth Zsuzsa 
Egészségügyi Szakközépiskola, a 
Praktiker Áruház és a Stop & Shop 
üzletház.

A felhagyott bánya tömedékelése 
folyamatosan történt. Kevés háztar-
tási szeméttel együtt nagy tömegû 
épületbontási anyag, majd a metró 
építésébôl származó talaj került a 
területre. 

Már a bányamûvelés kezdetétôl a 
peremeken csúszások kezdôdtek. A 
bányamûvelés elôrehaladtával a 
csúszások hátrarágódása megindult, 
emiatt termô területek – szôlôk, 
gyümölcsösök – és épületek kerül-
tek veszélybe, pusztultak el. Ezek a 
mozgások a víz hatására jöttek létre. 
A forrásvíz a lejtôtörmelékben feláz-
tatta a vízzáró agyagréteg felszínét, 
amelyen a lejtôtörmelék megcsú-
szott. A veszély egyes területeken ma 
is fennáll.

A bánya rekultivációja 1997-ben 
indult. A legsürgetôbb feladat a 
Perényi lejtô további leszakadásának 
megakadályozása volt. Ennek 
megfelelôen az elsô ütemében 
megvalósult a felszíni és felszínalatti 
vizek elvezetését biztosító csatorna-
rendszer a Perényi úti befogadóból 
kiindulva.

A rekultiváció második ütemében 
elkészült a felszín alatti vízelvezetô 
rendszer és a 85 Ha vízgyûjtô terület-
tel rendelkezô Remetehegyi árok. 
Ezt követôen kiépült a terület felszíni 
vízelvezetô rendszere, a csatlakozó 
tereprendezésekkel együtt. Ilyenek:

- az illegálisan átvezetett szenny-
vizek miatt leszakadt Perényi út át-
építése.

- a Bécsi út–Váradi út kereszte-
zôdésében a távhôvezeték lesüly-
lyesztése

- a Váradi út új szakasza alatti 
csatorna kiépítése az áruházak kö-
zött.

A tereprendezés keretében olyan 
felszín kialakítására került sor, amely 
elôsegíti a terület késôbbi hasznosí-
tását sportcentrum céljára. Kialakult 
továbbá a Váradi utca folytatásaként 
épülô út tereprendezése is.

Megtörtént a Tégla árok zárt sza-
kaszának rendbehozatala, a Szak-
középiskola felsô telekhatára mentén 
épült burkolt árok helyreállítása. 
Elkészült a majdani Váradi utca 
menti és a Remetehegyi út menti 
földárok. A ma már park területének 
belsô útjai mentén árkok biztosítják a 
csapadékvíz elvezetését a Remete-
hegyi árokba, és a Tégla árokba.

A terület rekultiválása 2000 októ-
berében fejezôdött be. A bánya terü-
letén kiépült parkban ma az 
Academy Golf Budapest klubháza, 
étterme és city-golf pályája üzemel.

(Készült Kádár József elôadása
és a rekultiválást végzô 

Feneberg-Újlak Kft. mûszaki 
átadási jegyzôkönyve alapján)

Újlak I. Téglagyár és a bánya története

Az 1895-ben készült térképen, a Bécsi út hegy felôli oldalán, jól látszik a Zichyek 

által alapított Kiscelli Téglagyár, mely ekkor már az Újlaki Rt. tulajdona volt. 

Bécsi úttól nyugatra az Újlaki Rt. cserépgyára, keleti oldalán az un. „alsó gyár”, 

ahol az egykori mezôgazdasági területen téglaszárítók és téglaégetôk épültek.

A 2008-ban készült térképen jól látható az elmúlt évtizedben épült Szakközépiskola, 

Praktiker áruház és a Stop&Shop áruház. Az „alsó gyár” helyén pedig lakótelepek 

épültek. A hegyoldalon régi utcák egy része eltûnt. Új utca a Perényi lejtô, és a 

Váradi utca, mely a legújabb tervek szerint a Kolostor utca irányában kiépül.

Nagybátony-Újlaki, vagy Újlaki téglagyár
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Tojásgyümölcs, padlizsán, törökpara-
dicsom (Solanum melongena L.) Indiai 
eredetû, Dél-Európában és hazánkban is 
termesztett táplálék-növény. Burgonyaféle. 
Egynyári, júniustól szeptemberig virágzik. 
Bokra 40-100 cm magasra növô. Fásodó 
szára elágazik. A virág pártája 3-5 cm 
átmérôjû, ibolyás színû. Bogyója nagy (10-20 
cm) sötétlila (néha sárga). Hô- és fénykedvelô, 
ezért a palántáit a májusi fagyok után ültes-
sük ki. Trágyaigényes. Július végétôl a fagyo-
kig terem. Alacsony tápértékû, laktató, ezért 
fogyókúrázóknak is alkalmas étel. A termés 
héját sütés-fôzés elôtt nem mindig kell eltá-
volítani, de a kocsányát egyujjnyi gyümölcs-
csel együtt vágjuk le. 100 g padlizsán 27 kcal 
energiájú, fehérjébôl 1,3 g-t, zsírból 0,2 g-t, 
szénhidrátból 4,8 g-t, nyersrostból 0,7 g-t 
tartalmaz. Kevés a vitamintartalma: 0,03 mg 
karotin és E vitamin, 30 mg C-vitamin 100 
g-ként. Ásványi anyagai: 145 mg kálium, 10 
mg kalcium, 16 mg magnézium, 0,22 mg vas, 
és 0,181 mg cink 100 g termésben.

Padlizsán krémleves: személyenként 8-
10 dkg padlizsán, 1 tojás sárgája, 1 kisebb 

méretû vöröshagyma, 1 mokkáskanál liszt, 
só, zeller- és lestyánlevél, csontlé.

A hámozott padlizsánt forró csontlében 
puhára fôzzük a hagymával és a fûszerekkel. 
Lehûtve leturmixoljuk a tojással, liszttel, só-
val, majd felforraljuk.

Sült padlizsán: személyenként 15-20 dkg 
padlizsán, olaj és só. A padlizsánt vékonyan 
lehámozzuk és karikákra, majd ujjnyi vastag 
hasábokra vágjuk. Lesózva 10 percig állni 
hagyjuk. Forró olajban hirtelen átsütjük.

Imámbaialdi (török étel, neve elájult 
papot jelent, aki azért ájult el, mert a felesége 
sok olajat használt el!) Hozzávalók szemé-
lyenként: 1 közepes méretû padlizsán, diónyi 
vöröshagyma, 1 kis sárgarépa, petrezselyem-
gyökér, zeller, vastaghúsú sárga paprika, 1 
kis darab fejes káposzta, zellerlevél, 1 
evôkanál paradicsompüré, olaj, ôrölt bors és 
só. Levágjuk a padlizsán kocsonyáját, majd 
hosszában kettészeljük. Forró vízbe téve 10 
percig fôzzük, majd kivesszük, besózzuk. 
Közben az apróra vágott hagymát annyi 
olajban pároljuk, hogy ellepje. Lereszeljük a 
sárgarépát, petrezselyemgyökeret, zellert, 

paprikát, káposztát, és a hagymára téve 
együtt pároljuk az egészet. Kivesszük a fél-
bevágott padlizsán fehér belsejét, apróra 
vágva elkeverjük a zöldséggel. Megtöltjük a 
tûzálló tálba helyezett kikapart padlizsánokat 
a zöldségekkel, közben megtûzdeljük fok-
hagymával. A tetejére zellerlevelet teszünk. 
Felforrósítunk egy evôkanál olajat, elkever-
jük benne a paradicsompürét, az ôrölt borsot 
és a padlizsánra öntjük. Lefedjük, sütôben 
legkisebb hôfokon pároljuk 20-30 percig. 
Közben rázogatjuk.

Jó kertészkedést, fôzést és jó étvágyat kí-
vánok:

Stollmayer Ákosné

Ismerjük fel és óvjuk 

természeti kincseinket!

A hegyvidéken mûködô 
BERGMAN Galéria több szakmai 
szervezettel közösen, az idén 
elôször meghirdette a „Szobrok a 
kertben és a lakótérben” c. nyílt 
fotópályázatot.

A pályázat célja közvetlen lakó-
környezetünk szoborkultúrájának 
bemutatása, korunk elvárásaik-
nak, és a világtrendeknek 
megfelelô fejlesztése, a hazai 
szobrászat irányában tanúsított 
általános fi gyelem, illetve aktív 
érdeklôdés fokozása, a mûvészi 
értékek felismertetése, és a kvali-
tásos mûalkotások iránti általános 
igény felébresztése.

A pályázat témája a ma élô kor-
társ, vagy korábban, de még a XX. 
században élt és alkotott mûvészek 
egyéni szobrai, kisplasztikái vagy 
reliefjei méltó, szakszerû és stílu-
sos elhelyezésben. Fotózhatók már 
korábban elhelyezett mûvek, aktu-
álisan vásárolt és felállított, illetve 
ad hoc beállított kompozíciók 
egyaránt.

A fôdíj egy értékes bronz-carra-
rai márvány kisplasztika, Kalmár 
János szobrászmûvész alkotása.

A pályázaton való részvétel 
módja kétlépcsôs. A jelentkezési 

lap beküldését követôen a képek 
benyújtásának határideje 2015. 
november 8. vasárnap, 24.00 óra.

Bôvebb információk: a www.
artcenter.hu oldalon, a „Pályázatok” 
menüpont alatt található kiírásban 

olvashatók.

A hobbikert vonzásából nehéz 
kiszakadni. Kertészkedni pedig 
szükséges. Kertészkedni jó, mert 
szeretem, mert jól érzem magam a 
kertben. Mert akkor is feltölt ener-
giával, amikor elfáradok benne.

Most, ôsszel már elôre örülök 
annak a tulipánnak, melynek el-
dugtam a hagymáját, és amely ta-
vasszal szép virággal köszönti a 
kikeletet. Nyáron az ágyások meg-
telnek élettel, és zamatos zöldsé-
gekkel, gyümölcsökkel látnak el 
minket. Télen meg élvezzük a lek-
várok, befôttek nyári ízét, és tervez-
zük a következô szezont. Ha zuhog 
az esô, amikor napközben vásáro-
lok, vagy este színházba megyek, 
akkor sem bosszankodom, hanem 
örülök. Miért is? Mert közben a 
kertet is öntözi, és a növényeim jól 
érzik magukat.

Amikor a friss cukkini vagy para-
dicsom egyenesen a kertbôl kerül a 
konyhába, az a valódi energia- és 
vitaminbomba. Tudom, mi kerül a 
tányéromra, és persze fi nomabb-
nak is érzem annál, amit a piacon 
vásárolnék. Vállalom, hogy elfogult 
vagyok: a „szükséges plusz” ebben 
az én munkám. Alternatívakén jó 
megoldás lehetne a piacon történô 
vásárlás, ahol – ideális esetben - 
igazi ôstermelôkkel találkozhatunk. 
Azt mondják, ezt akkor lehet bizto-
san tudni, ha megismerkedünk, 

esetleg beszélgetünk velük. Vagy, 
ha ôk nyitottak arra, hogy megnéz-
zük a helyet, ahonnan a termés 
érkezett. Ez lehet, hogy mûködik, 
ha van rá elég idônk és energiánk. 
Én inkább kertészkedem helyette.

Anyagi oldalról is megvizsgálhat-
nánk a kérdést. A ráfordítás és a 
hozadék aránya biztosan nem 
kedvezô. Viszont ez esetben a ho-
zadék nem csak fi zikai síkon jelent-
kezik, azaz nem forintosítható.

Sokan inkább díszkert formájá-
ban élvezik birtokukat. Az ember 
alapvetô természetszeretete ebben 
is megmutatkozik. Úgy vagyunk 
kitalálva, hogy a természet zöld 
színárnyalatai pozitív hatással van-
nak ránk. Minden mindennel ösz-
szefügg.

Kert hiányában néha erkélylá-
dákban is csodák születnek. 
Mostanában újra hallottam a közös-
ségi kertek sikerérôl is. Akinek 
nincs saját kertje, boldogan mûvel 
2-3 négyzetméternyi földet, hason-
ló érdeklôdésû emberek társaságá-
ban. Ez közösségépítô erô, amire 
manapság fokozottabban szükség 
van. Azt hiszem, szinte mindenki-
nek van valamilyen kapcsolata a 
kerttel. Aki pedig teheti, annak 
szívbôl ajánlom, hogy vágjon bele, 
és vegye meg az elsô csomag 
vetômagot. Megéri!

Mikóné Ormos Márta

Évszakok a kertben Szobrok a kertben 
és a lakótérben
Fotópályázat!

Kontur András: Rózsaablak

Fotó: Gajzágó György
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Báró úr a szomszédunk itt a 
hegyen. Ruganyos járását, büszke 
tartását messzirôl megismerni, de 
emberségét, kedvességét és hu-
morát csak közelrôl látni. Lépj hát 
közelebb hozzá, kedves Nyájas 
Olvasó!

Báró úr a származását nézve 
nemesi család sarja, ami az ötve-
nes éveket nézve a büszke éh-
koppot jelentette, iskolázhatatla-
nul. Wekerle Sándor dédunokája 
ezért, a nagycsaládi tanács útmu-
tatása szerint elegánsan nyugatra, 
Svájcba távozott. Csak emlékeket 
vitt magával, a gyermekkor kaca-
gását a kitelepítés idejébôl. 
Például a téli pirkadatok emlékét, 
amint táskáját ródlinak használva 
csúszik lefelé egy érdi lejtôn az 
iskola felé. A szomszéd utcából 
érkezik barátja, Oroszlán – mel-
lesleg szintén kitelepített, a 
késôbbi kaszkadôr. Az is az ülepe 
alatt tartja az iskolatáskát, így a 
sebesség mindkét palántánál 
nagy és a keresztezôdésben össze 
is adódik a fi zika törvényei sze-
rint.

Az emlékek közt szerepel még 
egy négylábú jószág, komoly fel-
adattal. Svindli, a tacskó a család 

megpróbáltatásai során villámhá-
rítóként szolgált az idegfeszültsé-
gek alkalmával és természetes 
emberséget követelt meg az em-
bertelenségben. Hanem, ugor-
junk egyet.

Báró úr a svájci tartózkodásra 
szépen berendezkedett, ahogy az 
ott illett. Egzisztencia, család, 
hósipkás hegyek, kék ég, hûvös 
tavak, milkatehén, amint egyenle-
tes hosszúságúra legeli a 
fûszálakat. Szóval, tisztaság, 
csend, rend, fegyelem, nyugalom. 
Na, meg a kutyaúristenit annak a 
hûvös udvariasságnak! – gondolta 
báró úr és beszerzett egy Sissi 
nevû tacskót. Ezzel sokáig min-
den rendben is volt.

Egy alkalommal a csinos 
Sissike a szokásos körön sétáltatta 
báró urat, fenn a város feletti 
gyalogúton, úgy ebédidôtájt. A 
közeli leánynevelô intézetbôl arra 
jött egy leányosztály a kedves 
nôvér kíséretében. Mindegyik le-
ánykán keményített fehér gallér, 
fekete rakott szoknya, fehér zok-
ni, kivasalt mosoly az arcocská-
kon. Báró úr a helyi szokás szerint 
köszönt az arrajövôknek és nem 
vette észre a közelgô nagy ese-

ményt a lábai alatt. Egy elszaba-
dult tacskófi  tört rá a nyugalom 
országára és minden elôjáték, 
udvarlás nélkül, a leánynevelô 
intézet teljes lakossága szeme 
láttára meghágta báró úr tacskó-
lányát. Sissike a fejét enyhén fél-
refordítva, kicsit megbillentve, 
elégedett lihhentésekkel jelezte, 
hogy élvezi a jelenetet. A leány-
kák pedig a látványt élvezték, jót 
kuncogtak és vihogtak összesúg-
va. A báró úr azt se tudta, hova 
legyen szégyenében! Pedig ami 
utána jött, az is sok volt. 
Számszerint három, gyönyörû 
kutyagyerekek! Úriember a báró, 
vállalta a következményeket, a 
megesett tacskólányt nem hagyta 
magára! Svácj kellôs közepén a 
kicsik rendben és szépen 
fejlôdtek.

-     Nem pisilték össze a lakást? 
– kérdeztem báró urat.

- Dehogynem! És még borzasz-
tó károkat okoztak! Szétcincálták 
a perzsaszônyegeimet! Ledarálták, 
szétrágták a bieder asztallábakat! 
Egy szék sem maradt épen! Én azt 
hittem, megôrülök tôlük! Ahogy 
megnôttek, nekiálltam gazdát 
keresni nekik, persze csak jó 

helyre akartam adni ôket. Az 
egyik egy kocsmárosé lett, ahol 
késôbb szép, fényes dagadtra hí-
zott. Hanem, tudod, amikor há-
rom hónapos korukban elvitték 
ôket tôlem, én zokogásban törtem 
ki. Hogy nekem még ennyi se jár 
az élettôl, hogy ezeket a kutyákat 
megtarthassam? – fejezte be me-
séjét fájdalmas arccal, széttárt 
karral, égre emelt tekintettel a 
báró úr.

A kilencvenes években Sissi és 
a báró úr úgy döntöttek, hazajön-
nek Magyarországra. A báró úr 
kialakította kényelmes lakóhelyét 
itt a hegyen. A tacskólány meg-
öregedett és végleg elszenderült. 
Utódja egy másik tacskólány lett. 
Vagyishogy kinek is az utódja? Az 
új jövevény neve Svindli. Azaz, 
hogy Schwindlie, mert, ugye, 
mégiscsak! Most is együtt sétál-
nak, napjában többször is itt a 
hegyen. Szólítsd meg bátran ôket, 
Nyájas Olvasó és kérj tôlük egy-
egy kedves történetet, hadd ne-
vettessenek meg! Csak azt ne 
mondd ki, hogy Schwindlie kö-
vér, mert attól a báró úr szomorú 
lesz.

Orehovszky Vali

Báró úr és kutyája

Brezovits László

Nyáresti táj
Nyármelegtôl részeg akáclombok között
Susogva búj a szél, árnyékba költözött
Nem is vágyik tovább, ma már sokat látott
De megsimít lágyan még egy illatos virágot

Napraforgó sereg áll lehajtott fejjel
Türelmesen várva, mikor jô a reggel
Hogy a felkelô nap fénylô sugarára
Büszkén nézzen újra az ébredô világra

Girbe-gurba úton üres szekér zörög
Nyikorog a kerék, kenôcsért könyörög
Fáradt, szomjas öszvér megadóan húzza
A vén kocsis harákol porfelhôben úszva

Távolban egy tanya – elhagyottnak látszik
Csupasz gerendáin szélhárfaként játszik
Kapuja kidôlve – arra már nem járnak
Otthona lett immár egy egér családnak

Fenn a szürkületben fecskepár cikázik
Apró bogarakra csirregve vadászik
Aranysárga tarlón sötét foltként mutat:
Varjúk lármás hada magok után kutat

Elcsendesül aztán a nyüzsgô, zajos világ
A forróság alábbhagy, kitombolta magát
Az Esthajnal csillag is feltûnik az égen
S pihenni tér a táj a hûsítô sötétben.

... lehet egyfajta módosult tudatállapot, amit 
az italozás is okozhat. Nincs azzal semmi gond, 
ha esténként megiszunk egy pohárka vörösbort. 
Sôt idôsebb korban még gyógyszerként is 
,,üzemelhet”. Mi több, még orvosaink is ajánl-
ják.

Ünnepeken, étkezés után is elkortyolgatható 
egy-két pohár jó borocska, nagyfröccs, sör, 
miegyéb. Aztán jeles ünnepeken, születés- és 
névnapokon és így tovább.

No már most, ha ettôl eltérô a mennyiség, 
jöhetnek a gondok. Ki, mikor csúszik bele ebbe 
a sokszor nagyon mély csapdába, eltérô. 
Foglakozás, szokások, baráti kör, olyan mun-
kakör, haverok, ki tudja.

Amikor aztán az alkoholizálás napi szinten 
jelentkezik, fontosabb lesz mindennél, szüksé-
ges lesz az elvonókúra. Ez pedig elmondhatat-
lan kínokat okoz. Persze a családnak is.

No most, aki ebben nincs benne - szerencsé-
jére - a helyzettel találkozva ismerôs, szomszéd, 
jóbarát esetén, elôször naivan nem is észleli. 
Amikor aztán rájövünk és az illetô "belôtt" álla-
potban durván szólt be nekünk, bámulva ál-
lunk a szituban.

Mi az istencsudájáért sérteget "ez" bennün-
ket? Elôször csak csodálkozunk, aztán leesik a 
"tantusz". Nem viccel ôkelme, egyéb baj van itt. 
Mondják, ne azt nézzük mit is mondott, hanem 
azt, ki mondta. Aztán ilyenkor nem megsértôdni 
kell, hanem nagyívben elkerülni az illetôvel az 

adott purparlét. Ne legyen szóváltás, mert 
semmi értelme. Még akkor sem, ha jó "magyar-
miskásan” igen el tudnánk kerekíteni.

Ne is próbálkozzunk az italozót meggyôzni, 
félteni, agitálni a mértéktelen italozás 
kedvezôtlen hatásairól. Mert ez ugye betegség, 
éppen olyan hatással, mint a sokféle egyéb is-
tencsapása. Fôleg, ha már odajutott az illetô: 
nem is eszik, bármit kínálunk is, csak ital fo-
gyaszt szakadatlan, napi szükségletként. 
Szomorú látni, amikor addig értékesnek vélt 
ismerôs, szomszéd, jóbarát lassacskán lecsú-
szik, értelmetlenül viselkedik, túllép az emberi 
normákon. Sajnos az ilyenkor a szokásos kór-
házi kezelések sem tudnak segíteni többnyire. 
Rettentôen zavarba lehet jönni, ha szegény 
szemközt jön az utcán, vagy átszól a kerítésen. 
Hát ez remek!

Mi többiek örülhetünk, ha kimaradtunk az 
ital bûvöletébôl életünk során. Ugyanakkor, ha 
részt veszünk egy kellemes szüreti mulatságon, 
ahol szolidan dôzsölünk egy kiest, ám ez sosem 
fordul tivornyába.

A táborhegyi szüret keretein belül vígan áldoz-
tunk Bacchus vidám oltárán, már azzal is, hogy 
megismerkedhettünk a borkészítés fázisaival.

A legutóbbi népházi szüreti mulatságunk 
igen családiasra sikeredett. Isten áldja a kedves 
szervezôket, és minden lelkes tagtársunkat. 
ÁMEN!

W. Grass

Mámor...
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Ismét becsengettek az Erdôalján, immár 66. alkalommal. Az erdôaljás diákok örömmel nézték a tanévnyitó ünnepélyt, amelynek keretében 32 elsôs 

fogadására is sor került. A tanévnyitó mûsor Paczolt Anikó tanárnô vezetésével zajlott, verseket és mondókákat adtak elô a versmondók az igényesen 

dekorált tornateremben. Nagy örömünkre a kis elsôsök bátorsággal szálltak szembe a mikrofonállvánnyal, és csengô hangon jelentkeztek be az iskolai 

közösségbe. Bízunk abban, hogy a továbbiakban is jól fogják érezni magukat iskolánkban. Szappanosné Majzik Erika néni és Juhász Viki néni 

szeretettel, lelkesen várta ôket, csinosította a termüket, készítette a helyüket az osztályban. Legyen öröm számukra a tanulás!

Serfôzôné Miklai Ágnes 
fejlesztôpedagógus vagyok. 
Szentendrén élek családommal, 
két fi úgyermek édesanyja va-
gyok. Már kisgyermek korom-
ban nagyon érdekelt a szüleim 
segítô munkája. Édesapám 43 
évig mentôzött, édesanyám 
szintén az egészségügyben segí-
tette a beteg és rászorult embe-
rek ápolását, gyógyítását.

Kezdô pedagógusként 
egészséges csoportjainkba egy-
re több olyan kisgyermek került 
hozzánk, akiknek valamilyen képesség hiá-
nya, zavara nem tette lehetôvé, hogy kortársa-
ikkal együtt tudjanak felkészülni az iskolai 
feladatok ellátására. Akkor még nem voltunk 
felkészítve a gyermekek fogadására. 
Megfi gyeltük, hogy a közösségünkbe kerülô 
gyermekek közül egyre többen igényeltek 
valamilyen fejlesztést, megfelelô speciális pe-
dagógiai módszereket.

Továbbtanulásom, folyamatos szakmai kuta-
tó tanulmányaim is az motiválta bennem, hogy 
a gyermekek testi és lelki egészségét még több 
odafi gyeléssel és hozzáértéssel segíthessem.

Elôzô munkáim során a gyermekpszichiátria 

minden területén szakmai gyakor-
latot szereztem. Speciális terüle-
tem megkésett fejlôdésû, fi gye-
lemzavaros- magatartásproblé-
más, szorongó illetve autista, au-
tisztikus tüneteket mutató gyer-
mekek. ADHD Magyarország 
munkatársaként szívügyem a 
gyermekek elfogadása a szülôkkel 
és a pedagógusokkal összefogva, 
mert jól kidolgozott programok-
kal segíthetjük a társadalmi beil-
leszkedésüket. Kognitív viselke-
dés terápia, négy alkalmas Szülô 

tréning, pedagógusképzéssel egybekötve nagy 
segítséget jelenhet az ilyen típusú problémák-
kal küzdôknek.

Fontos szem elôtt tartani a tehetséggondo-
zást. Nagyon sok gyermek egyes területeken 
lemaradást mutat, más területen viszont valami-
ben tehetséges. Kihívásnak tekintem rejtett 
képességeik felszínre hozását, annak gondozá-
sát, ez számomra nagyon fontos.

Sokat segít a család támogató,elfogadó ma-
gatartása, a pedagógus attitûdje, a speciális 
pedagógiai módszerek és a sport.

Fontos az egészséges környezet, mert meg-
határozza a gyermek egészséges fejlôdését.

Az új tanévtôl nagy örömömre szolgál, hogy 
segítô munkámat az Óbudai II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola épületén belül folytathatom. 
Az eltelt egy hónapban az iskola minden dol-
gozója segítette a beilleszkedésem, a gyermek-
barát közösségben remélem én is jól tudom 
segíteni a gyermekek tanulását és a pedagógu-
sok munkáját.

Szerencsés vagyok, mert én még tanítványa 
lehettem Ranschburg Jenô tanár úrnak, akinek 
szellemiségét, módszereit útmutatásait követve 
a pedagógiai elvem a következôk:
1.  A gyermekek személyiségének maximális 

tiszteletben tartása
2.  Az oktatás során a pozitív megerôsítés 

használata
3.  Életkori és egyéni igényeknek megfelelô 

differenciált bánásmód
5.  A másság elfogadása és elfogadtatása, egy-

más kölcsönös tiszteletben tartásával
6.  Az önfeledt játék és szabad mozgás fontos-

sága
7.  Rendszeresség, állandóság

Tanár úr arra tanított, hogy a gyermekhez 
vezetô utat nem csak megtalálni kell, de rajta is 
kell maradni!

Köszönöm megtisztelô fi gyelmüket!
Serfôzôné Miklai Ágnes

Szívügyem a gyermekek elfogadása
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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

Hatha Jóga - Balázs E. h. 18.15-19.45
Lelki Egészség-ôrzô Klub k. páros 19.00-21.00
Mozgásfejlesztô kreatív tánc 
és balett (kicsiknek) k. 16.30-17.15
Jazz és modern tánc (nagyoknak) k., cs. 17.15-18.15
Kínai gerinctorna k. 18.00-19.30
 cs.   9.00-10.30
Átmozgató - frissítô nôi torna k., cs. 18.15-19.15
Átmozgató - erôsítô férfi  torna k., cs. 19.30-20.30
Bridzs klub sz. 18.00-22.00
Pilates torna - Tenki T. sz., p.   8.00-10.00
Hastánc vas. 18.00-19.00

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. Telefon: 20-200 0017
Farkas Balázs 4.vk. minden hónap elsô csü-
törtök 16.00-18.00 h - Árpád Gimnáziumban. 
Telefon: 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. Telefon: 367 8791

Hegyiek építették, hegyiek használják, he-
gyiek gondozzák. Leginkább önerôbôl, olykor 
önkormányzati támogatással. Mindig rendbe- 
hozunk valamit, csatornát, mosdót, konyhát, 
ablakokat, bejárati elôtetôt, a kertet, kerítést, 
most azonban hirtelen sok lett, „alámerültünk”.

Legfontosabb a kazán cseréje, mert nincs 
fûtés. A barátaink segítségével a kazánt meg-
kaptuk, felszereltettük, de ki kellene fi zetni.

Aztán gyakran mondják érkezô vendégek, 
hogy „Milyen jól néz ki belülrôl ez az építési 
felvonulási építmény” Hát igen. Homlokzata 
helyenként festetlen, a vakolat foltos, több 
helyen felázott. Hôszigetelésre és ablakcserére 
annak magas költsége miatt nem gondolunk. 
Pályázathoz pedig nincs meg az önrész. Ezért 
egy a vakolatjavításában és festésében állapod-
tunk meg.

A Vezetôség úgy határozott, hogy mindehhez 
szimpatizánsok támogatását kéri. Az ügy mellé 

állt Szécsi Tóni, aki „Kôlevest” készít bogrács-
ban. Tóni hozza a „Követ” vagyis a tudást, a 
tapasztalatot, hisz nem véletlen, hogy a „Óhegy 
legjobb szakácsa” címet háromszor is elnyerte. 
A Vezetôség tagjai hoznak minden mást, ami 
még kell ahhoz, hogy fi nom íze legyen annak 
a Kônek. Vagyis a húst, a zöldséget, a fûszert, 
és mindent, ami belevaló. A vacsoravendégektôl 
pedig az otthon készült kevéske sütit reméljük, 
de nem elvárjuk, csak ha jókedve, ideje engedi.

Vacsora után dalaival mindannyiunkat meg-
ajándékoz Bódy Magdi a sztárénekes. Izgalmas 
lesz. (Mezô Andris a legkorszerûbb akusztikai 
felszerelését hozza magával.)

Így a vacsora teljes bevétele a felújításra 
megy. A vacsorajegy ára 3.000 Ft, de ennél 
sokkal többet is szívesen fogadunk. Jegyek 
elôvételben kaphatók október 14-ig. Igénylés a 
70-325 3416 és a 404 5380 telefonszámokon.

Egyesület vezetôsége

Kérünk tehát mindenkit, akinek fontos hely, és értékeli a benne folyó tevékenységet, 
hogy vegyen részt az igéretes vacsorán, vagy támogassa ügyünket adományával. Számla-
számunk: Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete 11703006-20032630-00000000. Kérjük 
az utalásra írja rá: „Adomány a Házra” A támogatás összegét igazoljuk, így az, az adóalap-
ból levonható.

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. A tagdíj befi zetésével nem csak 
anyagi segítséget nyújt, hanem tagságával 
megerôsít abban, hogy érdemes az egyesületi 
munkát végezni, annak tevékenységét tovább 
gazdagítani. Adományokat is szívesen foga-
dunk, hisz ezzel „hegyi örökségünk”, a 
Népház fenntartását segíti. Köszönjük!

Ha tisztelt Olvasónk az Egyesület tagja kíván-
na lenni, kérjük, hívja Novathné Kiss Ildikót a 
70-325 3416 telefonszámon. Szívesen fogadjuk 
jelentkezését.

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

az Egyesület Vezetôsége!

APRÓHIRDETÉSEK

•  Eladó ötfi ókos fémszekrény, amely max. 

A0 rajzlapok, térképek tárolására alkalmas. 

Külmérete 96x132/45 cm. Tel. (munkaidôben): 

30-230 300 6963

•  Angol, német és magyar tanítás, tolmácso-

lás és korrepetálás a Testvérhegyen diplomás 

tanárnônél. Külföldieknek ügyintézés ma-

gyarul. Tel: 20-375 8877  

•  Angol tanítás, korrepetálás a Testvérhegyen 

diplomás tanárnônél. Tel.:20-213 1738.  

•  Kézi és gépi pedikûr a Hegyen! Kérésre 

házhoz is megyek! Tel.: 20-243 3154  

•  Bútorklinika a hegyen! Mindenféle bútor 

javítása, felújítása, antik és stílbútorok 

szakszerû restaurálása! Tel: 388 2464 vagy 

30-754 3188  

Vacsora a Házért
Október 16-án, pénteken 18:30-kor, a Táborhegyi Népházban.

Mint már elôzô lapunkban beszámoltunk, 
tervünk az, hogy a mai lakossággal megismer-
tessük hegyoldalunk egykori téglagyárait, me-
lyek meghatározták annak domborzatát, geo-
lógiai állapotát, vízrajzát, és jelentôsen megvál-
toztatták a település szerkezetét. Elbontásukkal 
lezárult egy történeti korszak, a városrész új 
irányban fejlôdött.

Bemutatásukat a Táborhegyi Népház déli, 
nyílás nélküli homlokzatán, egy állandó sza-
badtéri kiállítás keretében valósítanánk meg, 
elsôsorban a gyárak termékeinek kihelyezésé-
vel, térképpel, ismertetô tablókkal kiegészítve. 
A kiállításhoz szükséges téglákat és cserepeket 
egyesületünk tagja, Kádár József helytörténész-
téglagyûjtô ajánlotta fel gyûjteményébôl. 

A Közgyûlés májusban úgy döntött, hogy a 
kiállítás költségfedezete csak az e célra érkezô 
adományok, pályázati támogatások terhére 
történhet. Ezért támogatások iránt több céget 
és intézményt felkerestünk. Nem reménytelen 
az ügy. Ha tervünk sikerül, az épületnek leg-
alább a déli homlokzata elkészül, és ezzel a 
homlokzat felújításának költségei csökkennek.

A téglagyárak mûködésének korszakáról 
információkat továbbra is szívesen fogadunk, 
a terv megvalósításához pedig támogatót kere-
sünk.

Felcsuti László

Hegyoldalunk 

téglagyárai

Helytörténeti kiállítás

Kedves egyesületi tagok!
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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
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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

Táborhegyi szüret. Idén az elôzô napi nagy esôzések elriasztották a szüretelôket, gyermekes családokat. Féltek az esôtôl, sártól. A kitartó hegyi 

szüretelôket azonban gyönyörû idô fogadta. Se hideg, se forróság, se esô, se sár. A tôkéken édesszemû szôlôfürtök vártak, Elôtte fi nom reggeli, utána 

Gombai Tibor szôlôsgazda és borász borkostolója. Idehaza Ács Peti gulyása után jött a fáradságosabb feladat, a hozott szôlô ledarálása. Reméljük az 

október végi „Tök jó bulin” már egy tök jó újbort kóstolhatunk.

Önnek is elôírták 

a kéményseprôk

a kémlelônyílásos 

égéstermék elvezetô 

könyök beépítését?

Hegyi vállalkozó kedvezménnyel megteszi Önnek.

Várom hívását: 30/940 0269 vagy 368 6084


