
Programok
Hegyvidéki Séta-Kör minden szo. 9.30

Építs robotot máj. 7. szo. 9.00

Vasárnapi mozi máj. 8. vas. 17.00

Regényismertetô máj. 13. p.  18.00

Építs robotot máj. 14. szo. 9.00

Építs robotot máj. 21. szo. 9.00

Bábszínház – Cs.V. máj. 22. vas. 10.30

Vasárnapi mozi máj. 22. vas. 17.00

Család hálózata-elôadás máj. 27. p. 18.00

Helytörténeti kiállítás jún. 3. p. 17.00

Óhegy Napok jún. 10 p.-12. vas.

Állandó programok 9. oldalon

A következô lap megjelenésének 

idôpontja: 2016. június 2.

 ÓBUDA HEGYVIDÉKIEK EGYESÜLETÉNEK LAPJA • XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM • 2016. MÁJUS

Amikor befi zetett adójának 1%-a fölött rendelkezik, kérjük, jelölje meg:

Kedvezményezett neve:

Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete
Adószáma:

18088476-1-41
A kapott összeg a környezetünk ápolásával kapcsolatos költségek fedezésére, 

és kedvezôbb mûködési feltételeink megteremtésére használjuk fel.

Belsô-óbudai téglagyárak
helytörténeti kiállítása

június 3-án, pénteken 17.00 órakor
Köszöntôt mond, és a kiállítást megnyitja:

Bús Balázs – Óbuda-Békásmegyer polgármestere

Téglagyártás története Óbudán
Ismerteti: Kádár József - téglagyûjtô

Téglagyárak megszûnésének következményei
Ismertetik: Felcsuti László - építész, településtervezô; Horváth Péter – történész

A kiállítás megvalósítását és a csatlakozó homlokzatok felújítását támogatta:

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, Budapest Fôváros Önkormányzata,

Budapest Bank Budapestért Alapítvány, Baumit Kft., Saint-Gaben Kft., Creaton Kft. OSG Kft.,

valamint a helyi lakosság anyagi hozzájárulásával, és térítésmentes munkájával.

(További részletek a júniusi számunkban olvashatóak)

Juhász Endre: 2115.
Kisregény bemutató

a Táborhegyi Népházban

május 13-án, pénteken 18.00 órakor.

A bemutató után a szerzô különleges,

örmény duduk

hangszer muzsikájával

kíván további élményt nyújtani.

/Részletek a 3. oldalon/

A család rejtett hálózata
Iszlay Zsuzsa – coach elôadása

Május 27-én, pénteken 18:00 órakor

a Táborhegyi Népházban

elôadás után beszélgetés a családi minták 

felismerésének lehetôségérôl.

/Részletek a 3. oldalon/

Hegyvidéki SÉTA-KÖR
Találkozó az Erdôalja úti

autóbusz végállomásnál.

a hónap minden szombatján 

9.30-kor.

„Építs robotot”!
A Szakkör folytatódik 

a Táborhegyi Népházban,

10-13 éves gyerekek számára,

május 7-, 14-, 21-én,

szombatonként 9.00 és 11.30 között.

Vasárnapi mozi
John Mackenzie 

Hosszú nagypéntek /1980/

május 8-án, 17.00 órakor.

Guy Ritchie - A Ravasz, az Agy és két 

füstölgô puskacsô /1998/

május 22-én, 17.00 órakor.

„Családi vasárnap”

a Táborhegyi Népházban

Május 22-én, 

vasárnap 10:30-kor.
Nefelejcs Bábszínház elôadásában

Belépô a szokásos:  a rangidôs gyermek

1000 Ft, a tesók 800 Ft.

A következô „Családi vasárnap” 

idôpontja június 26. vasárnap 

- családi túranap.

(Részletek a 3. oldalon)

Egyszer Egyszer 

egy hétpettyes...egy hétpettyes...
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A szôlô és a belôle készült bor maga az élet, 
s egyben nagy kaland is. A kaland az elsô 
metszéssel veszi kezdetét, és évek múltán egy 
bormustrán vesz új irányt és folyik tovább. 
Ismét boldog perceket éltem meg a táborhegyi 
bormustrán, ahol hagyományosan remek han-
gulatban összeverôdött emberek kóstolgatták, 
szürcsölgették, harapdálták - ki-ki vérmérsékle-
te, ízlése szerint - a mustrára felkínálkozó bo-
rászok nedûit. Immáron másod ízben vettem 
részt az összejövetelen. Már az elsôn sikert 
arattam, 2013-ban, ha jól emlékszem, de miért 

ne emlékeznék jól, hiszen a kóser borom és a 
záró akkordként bemutatott jégborom hangos 
tetszést váltott ki az egybegyûltekbôl.

Tudják, ez az igazi megmérettetés, ahol a 
borszeretô emberek tekintetébôl sugárzik, 
tapsukból zeng az elismerés. Idén három borral 
érkeztem, amik egy ívet írnak le a borról alko-
tott fi lozófi ám szerint. Ösztönös borász vagyok, 
amire a szakmai ítészek is ráéreztek - különö-
sen Módos Péter -, így folytatódik a kalandom. 
Újszerû eljárásokat próbálok ki, de soha nem 
mondok le az évszázados hagyományokról. 

Erôteljes terméskorlátozással próbálom elérni a 
hôn áhított ízvilágot, melyet a szemekkel való 
kíméletes bánásmód követ, hogy kádban minél 
tovább áztathassam, ahol azután megtörténik a 
természet csodája. Higgyék el nekem, tényleg 
nincs új a Nap alatt. A bor legnagyobb részben 
már kint a szôlôültetvényen eldôl. Késôbb az 
egyszeri borász már csak elrontani tudja, ha 
nem hagyja, hogy a szôlôszem, a must, a hordó 
és a pince tegye a dolgát. Hát kérem, én ha-
gyom.

Erdei Brüll György

Az Áprilisi Bormustránkra 19 borminta érke-
zett házi borásztól, hivatásos borásztól, és 
olyantól is, akinek szôlôje, borpincéje van, de 
vincellérrel készíti a borát. Nem volt verseny, 
egyszerûen megkóstolta mindenki a hozott 
mintát, készítôje ismertette annak sajátosságait, 
és fi gyelte a meghívott profi kat (lásd a képen 
balról jobbra): Viniczai Sándor borszakírót, 
Komáromi Attilát, a Magyar Vadász Borrend 
nagymesterét, Módos Pétert, a Magyar 
Borakadémia ny. elnökét, Séra Pétert és Séra 
Mihályt a Tatai családi borászat szakembereit, 
hogy mi a véleményük, javaslatuk az éppen 
vizsgált borról. 

Legtöbb borász 2015. évjáratú bort hozott 
magával, de volt öt korábbi is. Megismerhettük 
Ambrus István, Budai Zsolt, Csóbor Jenô, Erdei 
Brühl György, Etelközi Péter, Gombai Tibor, 
Juhász Tibor, Sonnleitner László, Szarka László, 
Takács György, Vági László és Varga Béla borait.

A sort Varga Béla által érlelt, a tavalyi 
„Táborhegyi szüret” alkalmával szüretelt és a 
Népházban sajtolt un. „Ház bora”, egy jól ke-
zelt, tiszta, lágy bor nyitotta meg. Ha nem is 
tudjuk mind leírni, mégis megemlítünk néhá-
nyat.

Ambrus István az Ezüstkevély szôlôibôl ké-
szült 2015. évjáratú „Chardonnay” fehérbora 
kapott elismerô szavakat. Szarka László bor-
mintái közül a Mádon termett szôlôbôl készült 
2015-ös évjáratú, extra tartalmú, jó illatú száraz 
furmintját dicsérték. Kóstolhattuk Sonnleitner 

László, Mogyoródi szôlôbôl érlelt, 2015 évjáratú 
zöld veltelínijét, majd Budai Zsolt 2015-ös évjá-
ratú Badacsonytomaji kéknyelûje, tartalmas, 
testes bora kapott elismerô szavakat.

A sort Erdei Brüll György „meglepetés” bora 
zárta, a 2010. évjáratú Tokaji száraz szamorod-
ni, amely a szakértôk szerint kiemelkedett 
egyedi ízvilágával a tokaji borok közül.

(szerkesztô)

Ez évben már 14. alkalommmal rendezzük 
meg az évadzáró, kulturális, szórakoztató és 
gasztronómiai programunkat, most „Széchenyi 
és a reformkor” címmel, június 10-11-12-én. 
A rendezvény 3 napja alatt megtekinthetô 
Thaler Tamás fotókiállítása, a Kárpát-
medence építészeti és természeti kincseirôl. 
Meghallgat-hatjuk Fónagy Zoltán történész 
elôadását, amelyben „Széchenyi, a magán-
ember” életét, hétköznapjait ismerhetjük meg. 
A korszak kedvelt zenéit, magyar táncait, 
verbunkosait hallgathatjuk Pál Szilveszter és 
a „Békás Zenekar” elôadásában majd gyö-
nyörködhetünk reformkori ruhákban bemuta-
tott palotásban, „Alerton” tánccsoport hölgye-
inek elôadásában. Lelkünk felüdülhet Arany 
János, Berzsenyi Dániel, Kölcsey Ferenc, 
Petôfi  Sándor és Vörösmarty Mihály verseinek 
a mai napig érvényes és elgondolkodtató so-
rain, melyeket az egyesület amatôr „színtár-
sulatának” elôadásában hallhatunk. 
Természetesen nemcsak lelkünket, de testün-

ket is felüdítjük, amikor szombaton este, a 
vacsorán megkóstoljuk a reformkor egyik 
kedvelt ételét, a paprikáscsirkét nokedlivel, 
kovászos uborkával és desszertként fenséges 
habos-meggyes pitét. A fi nomságoknak pálin-
kával ágyazunk majd meg és jóféle vörösbor-
ral öblítjük le. A vacsora alatt felolvasásra 
kerülnek az alkalomra írott költemények, 
kedvelt táborhegyi amatôr „koszorús költôink” 
tolmácsolásában, majd a vacsora után megta-
nulhatjuk 2-3 korabeli, kedvelt néptánc lépé-
seit a táncházban. Vasárnap újból indul a 
küzdelem és a megmérettetés az „Óhegy leg-
jobb szakácsa” és az „Óhegy legjobb cukrá-
sza” címekért. Kedves vendégeink belekós-
tolhatnak a fi nomabbnál fi nomabb étkekbe, 
- amelyeket persze kitûnô borok és pálinkák, 
valamint a szombaton már megismert Békás 
Zenekar (vezetôjük Juhász Dénes) kísérnek. 
A címek odaítélésében szakavatott zsüri se-
gédkezik. A pénteki és szombati napokon a 
rendezvényt színesítik a magyar lovasbandé-

rium (gyalogos!) huszárjai és a lengyel 
Wisocky-légió tagjai, akiktôl egy kis bajvívást 
is láthatunk majd.

Az Óhegy Napok programjainak látogatása 
ingyenes, csak a szombati lakomának van 
részvételi díja (2.500.- Ft/fô) illetve a vasárnapi 
fôzôversenyen helyben lehet kóstolójegyeket 
vásárolni, 350.-Ft/db áron. A szakácsversenyen 
a közönség díja is kiosztásra kerül, melyet ter-
mészetesen a kedves látogatók szavazatai 
alapján ítélünk oda.

Reméljük, hogy ezzel a kis elôzetes „beha-
rangozóval” sikerült nagyon sok olvasónk, 
tagtársunk, barátunk és támogatónk fi gyelmét 
felkelteni az Óhegy Napok iránt, és minél na-
gyobb létszámban ismerkednek majd a reform-
kor kultúrájával, szokásaival, költôivel, táncai-
val és étkeivel. Sok szeretettel várunk minden-
kit és reméljük, hogy programjainkon a pótszé-
kek is kevésnek bizonyulnak majd!

Az egyesület elnökségének nevében:
Benyóné dr. Mojzsis Dóra

régész, muzeológus,
az Óhegy Napok szervezôje

30-333 2902

A természet csodája

Áprilisi Bormustra - 2016

Óhegy Napok - 2016 (Elôzetes)
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Szemethy Imre életmûvének 
szinte minden évtizedére jutott 
egy-egy jelentôsebb elismerés: 
Derkovits-ösztöndíj, Munkácsy 
Mihály-díj, az Országos grafi kai 
biennálé és az Országos 
Rajzbiennálé nagydíja, érdemes 
mûvész majd kiváló mûvész ki-
tüntetés. A 70-es években egy 
sajátos, ironikus és abszurd stílust 
alakított ki, késôbb munkái egyre 

elvontabbá váltak. A sokszorosító 
grafi ka mellett a festészet, a pub-
licisztikai tevékenység és a videó-
animáció is foglalkoztatta. Erre 
refl ektálva az Artézi Galériában a 
„Kisebb képek” címû kiállításának 
is egy saját készítésû mozgókép 
adja meg az alaphangot május 
21-én.

Németh Géza mûvészeti vezetô
www.artezi.hu

A „Come on Barbie, let's go 
party!” április 23-án sokakat von-
zott. Jó hangulatú retró bulitól 
zengett a ház.  Aki eljött, újraélhet-

te a ’90-es évek igazi hangulatát. 
Táncoltunk többek között Britney 
Spearsre, Bon Jovira, Backstreet 
Boysra, sôt a Macarenára is.

„Hogy mi lesz 
száz év múlva a föl-
dön, lesz-e még élet, 
lesz-e még emberi-
ség, azt nem tudjuk, 
csak a képzeletünk-
ben létezik. Ez a 
kisregény a távoli 
jövôben játszódik, 
de a jelenhez szól. 
Sok mindentôl függ 
a jövônk. 

De van-e értelme 
fi kciókról írni, miért 
írok mégis errôl?

Azért mert a jövô a jelenbôl 
gyökerezik. Mert ebbôl a távlatból 
láthatjuk, hogy most mi az, amit jól 
csinálunk és mi az, amit rosszul. 
Azért, hogy gyermekeinknek, 
unokáinknak legyen jövôje.

A regény témája:
A jövôben a nagy világégés után 

egy teljesen más társadalom jön 
létre, mely ember és természetba-
rát, szervezett és egységes.

Milyen lehet az a 
világ, ahol az embe-
rek csak a reális 
igényeik szerint él-
hetnek, emiatt aka-
ratuk korlátozva 
van. Ez a korlát ön-
maguk és a bolygó 
megóvása érdeké-
ben történik. Vajon 
mivel lehet elnyom-
ni az egyéni érdeke-
ket, hogy mindenki 
egymásért és a kör-

nyezete hasznára éljen? Meddig 
tartható ez fönn? Mi történik akkor, 
ha mégis kitör a saját érdek, hogy 
másokon tudjon hatalmaskodni?

A kisregény két részes. Az I. rész 
a fôhôsön, Ramanin keresztül be-
mutatja a jövô társadalmát, a II. 
rész pedig a rendszer lassú szét-
bomlását.” Lesz hat megvásárolha-
tó kisregény nálam, ha elfogyott, 
megrendelhetô. 

Juhász Endre

Kedves Anyukák, Apukák! 
Életemet a balettnak szenteltem, 
örömmel és jó kedvvel. Szeretném 
a gyerekekkel is megkedveltetni 
a mozgást és a táncot, a zene 
szeretetét. Nem gondolom, hogy 
balettmûvészt kell belôlük nevel-
ni, csupán fejleszteni testtartásu-
kat, ritmusérzéküket, fegyelmü-
ket. Ehhez heti egy alkalommal, 
45 perc elegendô. Ez annyi idô, 
amit még fegyelemben, koncent-
rációban, érdeklôdésben is kibír 

egy kisgyermek. Aztán ha úgy 
alakul, nyártól ez heti két alka-
lomra is bôvülhet.

Eddigi pályafutásom során al-
kalmam volt klasszikus modern 
és musical társulatoknál dolgozni 
hazánkban és külföldön. 
Megemlíteném a Londoni Royal 
Ballet, a Bécsi Vienna Stadtsoper 
színházakat, Japánban a Kyoto 
Ballet színházat, de számos hazai 
és külföldi sztár videoklipjében is 
szerepeltem, mint például 
ByeAlex - Kedvesem, Wolf Kati, 
Al Bano & Romina klippekben. 
Jelenleg a Madách Színház, a 
Magyar színház, az Erkel színház 
darabjaiban táncolok.

Szeretném már az ovis és alsó 
tagozatos gyerekekkel is megsze-
rettetni a mozgást és a táncot, 
amit szerintem minden szülô szí-
vesen fogad.

Jelentkezésüket várom:
Jalits Eszter

30-832 2283

ARTEZI GALÉRIA

Kisebb képek
Szemethy Imre kiállítása, 1037 Kunigunda útja 18.

Megnyitó: május 21. (szombat) 17:00, látogatható: június 21-ig

Retro buli a házban

Juhász Endre:

2115.
Kisregény bemutató a Táborhegyi Népházban

május 13-án, pénteken 18.00 órakor

Gyermekbalett
Klasszikus balett gyermekeknek a Táborhegyi Népházban

minden pénteken 16:30 -tól

Foglalkozást vezeti: Jalits Eszter balettmûvész

Mesénkben az ismert gyerek-
nóta elevenedik meg: a kis katica 
miközben sétálgat, találkozik a 
szomorú cincér úrral, a szemtelen 
szúnyoggal, s mielôtt még a pil-
langó haza talicskázza, tornáznak 
egy jó nagyot, természetesen a 
gyerekekkel. 

Az elôadás után a gyermekek 
találkozhatnak a bábokkal, vi-

gasztalhatják, megsimogathatják 
ôket. A Nefelejcs Bábszínház 
2000. decembere óta járja az or-
szágot, hogy vidám, zenés me-
sékkel szórakoztasson kicsinye-
ket és nagyokat. A jókedv mellett 
fontosnak tartják, hogy észrevét-
lenül, maradandó, értékes tanul-
ságokat szippantsanak a gyere-
kek magukba.

Családi vasárnap a Táborhegyi Népházban

Egyszer 
egy hétpettyes...
Nefelejcs Bábszínház elôadásában,

május 22-én vasárnap 10:30-kor.

Köszönjük Várkonyi Flórának, 
Tóth Edina Bettinának, Karakas 

Fanninak, a retro buli fô 
szervezôinek, hogy minden rész-
letre odafi gyeltek, korabeli szá-
mok, diszkólámpa, majd a Come 
on Barbie elhangzásakor lufi k 
ömlöttek az égbôl. 

Köszönet Várkonyi Beának is, 
az ötletgazdának, és fô segítô-
társnak. A nagy sikert látva garan-
tálható, hogy nem ez volt az utolsó 
retro buli!

Egyesület Vezetôsége
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Hát akkor nézzük a négyszáz-
ból azt a kilencet – valójában 
hármat – amit magyar kutyafajta-
ként szokás megjelölni. De elôtte 
nem állom meg, hogy némi poli-
tikát ne csempésszek ebbe a tör-
ténetbe.

Az újabb kori történések nagyjá-
ból 1998-ban kezdôdtek, amikor is 
a minden kisgazdák örök és meg-
bonthatatlan vezére, Torgyán 
doktor földmûvelési minisztériuma 
hozott egy rendeletet, amely sze-
rint a kutya a jövôben haszonállat-
nak minôsül. E rettenetes butaság-
gal párhuzamosan megkezdôdött 
az addig egyetlen kutyás szervezet, 
a Magyar Ebtenyésztôk Országos 
Egyesületének szétzilálása.

Azóta újabb és újabb szövetsé-
gek, egyesületek alakultak, az 
éppen aktuális kormány támoga-
tását/ellenszenvét élvezve. S mi-
közben a szép szavak fennen 
szárnyaltak és szárnyalnak - a te-
nyésztés, a kinológia a legfonto-
sabb -, valójában az egész a 
pénzrôl szól: a kutyabiznisz 
évente akár milliárdos üzlet is le-
het. Ki adhat törzskönyvet, s ki 
nem? – errôl szól leginkább a 
történet.

Nos, a legújabb hírek szerint, 
jelenleg sincs megoldás. Nem si-
került rendet tenni a kutyás szer-
vezetek évek óta tartó harcaiban, 
ezért megteremtve a „nemzeti 

kutyákat”, a nem 
magyar ebfajtákat 
tenyésztô szervezete-
ket állami elismertsé-
gét megszünteti. Ami 
azt jelenti, hogy 
megszûnik a kilencen 
kívül létezô négyszáz 
kutyafajta közokirat-
nak minôsülô törzs-
könyvezése. Itt tar-
tunk most.

Mi viszont nézzük 
akkor a nemzeti ki-
lenceket. Ôk a magyar vizsla 
(amely lehet rövid szôrû és 
drótszôrû), az erdélyi kopó, a 
magyar agár, a kuvasz, a komon-
dor, a puli, a pumi és a mudi. 
Sajnos, magyarságukat illetôen, 
velük is akadnak problémák…

Mert a vizsla – magyar (is). Meg 
még: drótszôrû vagy hosszú 
szôrû német, Weimar-i, nagy és 
kis Münsterland-i, Auvergne-i, 
Bourbonne-i. És leginkább sima 
francia, amely – tessék jól fi gyel-
ni –: „minden valamely tájegység-
hez tartozó vizsla ôse”. Vagyis, a 
magyar tájegységhez tartozóé 
is…

Az erdélyi kopó – magyar (is). 
Az idôszámításunk elôtti III. szá-
zadban az akkori Pannónia terüle-
tére beáramló kelták kezdték te-
nyészteni, amit aztán a Római bi-
rodalom bukása után a Kárpát-

Elmagányosodásig nyomoríthat-
ja magát, az aki. Többen panasz-
kodnak erre. Örülnének, ha errôl 
is szót ejtenénk. Ilyen, meg olyan 
szomorú históriák is keringenek. 
Ki ezt hallotta, ki azt.

Más megoldani véli az adott 
esetet. Vagyis miért nem így, vagy 
úgy cselekedett a panaszkodó ak-
kor, amikor felmerült a gond. Ugye 
igen jó mások helyett okoskodni !? 
Legtöbbször pedig az felejtôdik el, 
ami a lényeg. A szeretet, melyet 
automatice az adom-kapom elv 
motiválna. Ne is errôl beszélges-
sünk, inkább a cselekvô szeretetet 
kellene képviselni, gyakorolni. 
Magunktól is tudjuk, minden kap-
csolatot ápolni kell. Régi igazság ez.

Azt is mondhatja, akinek nincs 
utódja, gyermeke: könnyû neked, 
mert .... Hogy aztán ez könnyû 
lenne, azt pedig csak az a valaki 
tudhatja, akinek egy vagy többi 
gyermeket is adott a Jóisten. 
Kezdve, amikor felsír a várva várt 

gyermek. Azt mondjuk nagy 
büszkén: de szép, erôs hangja van 
a Drágánknak. Míg másnak, aki 
tudatosan távol marad ettôl a 
"project"-tôl az a véleménye: csi-
náljanak már valamit ezzel a kölök-
kel, zeng tôle a környék. Pedig 
még ezután jönnek az éjszakai 
etetések, fogügyek, betegségek, 
kamaszkor, miegymás. Végülis 
legkevesebb húsz év, amire kenye-
ret adhatunk a gyermek kezébe. 
Közben fi gyelni kell. A kvalitásait, 
jó irányba menjen, fejlôdjön, segít-
ve Ôt ezen a "rögös" úton.

Fôleg, ha hagyja Ôkelme! Az is 
más helyzet, ha a sors nem adja 
meg a lehetôséget a gyermekválla-
lásra. Ezt is meg kell érteni. 
Ilyenkor a rokon gyermekeket 
szeretgethetjük, segítjük. Van 
olyan is, aki örök befogad. Jeles 
mûvészek vallomásaiból is értesül-
hetünk megtörtént esetekrôl.

Most akkor miért is más a sorsa a 
panaszkodóknak? Hallunk olyat is 

idôs korukban azért lesznek magá-
nyosak, mert elvesztik bizalmukat 
másokban. Esetleg az idôsebb kor 
felé haladva megszállja az illetôt 
egyfajta pánik. De jó volt élni, és 
most már biztos menni kell. Akár 
fi zikai, akár szellemi elgyengülés is 
bekövetkezhet, sajnos. Senki sem 
tudhatja. Aztán eljöhet, amikor az 
idôs ember már nem tudja ellátni 
magát napi szinten. Ám azért nem 
vesz magához fi atalokat, mert akár 
hamar örökölhetnek tôle egy lakást, 
házat, amiért - mint mondja - meny-
nyit dolgoztak annakidején. Pedig 
megfelelô szimpátia, esetleg jogi 
felügyelet mellett okos lenne meg-
lépni, választani ezt a megoldást.

Ha valaki azt mondaná: az 
egyedüllét még nem magány, az is 
rendben volna, amennyiben nyi-
tottak maradunk az embertársak 
felé és a Jóisten megáld minket jó 
egészséggel. Persze az is világos az 
elmondottaktól még nem sokat 
változik a világ.

Úgy alakul minden, ahogy az 
emberi természet adja.

Ha mindezeket körbejártuk, 

még azt is elgondolhatjuk: végül is, 
ha becsukjuk a szemünket lénye-
gében már egyedül is vagyunk.

Egyedül születünk, és így is tá-
vozunk. Ha mûtétre kerül a sor, azt 
is egyedül kell megélni. Viszont, 
amikor megébredünk, aggódó 
gyermekeink szeretete vesz körül, 
ma nekem, holnap neked alapon 
az ôszinte szeretet jegyében. Ezt 
pedig irigyelje csak az, aki.

Hála Isten jó példa is akad. 
Elérzékenyülten számolt be a 
"Mama-nap” létezésérôl a kedves 
szomszéd néni itt a Hegyen. 
Gyermekei, unokái jó szívvel meg-
ajándékozták. Minden héten, egy 
bizonyos napon munka után elláto-
gatnak hozzá. Már a gesztustól is 
ünneppé lett az a nap. A meséléstôl 
is mosolyog. Érzi az egészsége, 
életkedve is rendbejött, szeretettel 
ajánlja ezt a jelenséget másnak is. 
Náluk aztán nincs magány!

Honosodjon meg ez a szép 
szokás. Ennek reményében adjon 
az Ég mindannyiunknak boldog 
Anyák Napját!

W. Grass

Magány

Mondd, te kit választanál?
Az emberi hibás kutyák nyomában - Ötödik rész.

medencében vadászkutyáikkal 
együtt érkezô hun, avar, és magyar 
törzsek keresztezôdés útján foly-
tattak.

Az agár – magyar (is). Meg még: 
spanyol, afgán, perzsa, orosz, 
arab, afrikai, angol, és ôk vala-
mennyien – tehát a magyar agár is 
– az ázsiai, ôsi sztyeppék kutyái.

A kuvasz kétségkívül török 
eredetû, ezt bizonyítja neve, 
amely az ótörök Küvaz, vagyis 
„büszke” szóból ered. De vannak, 
akik perzsa múltra gyanakodnak, 
ugyanis a kuwÐsa (minôség, va-
gyon) szavuk hasonlít leginkább a 
magyar névhez.

A komondor valóban színma-
gyar: a IX. században hoztuk be 
Európába.

És a puli is színmagyar.
Ám a puliôs lett az ôse a pumi-

nak, akit a „másik ágról” német és 

francia, felálló fülû, terrier-jellegû 
ebek kereszteztek, és a mudinak, 
ahol a puli mellé állófülû német-
juhászok dolgoztak be…

Mi következik mindebbôl? Az, 
hogy vélhetôen csak két, na, jó, a 
hely – vagyis a Kárpát medence 
– szelleme miatt legfeljebb három 
igazán színmagyar fajta létezik: a 
komondor, a kopó és a puli. 
Valljuk be, a jelenleg élô mintegy 
400 kutyafajtából ez nem 
nevezhetô kiemelkedôen soknak, 
vélhetôen senki sem gondolja 
komolyan, hogy ez a három le-
gyen minden magyar „egyen-ku-
tyája”.

De, ahogy látom, ismét sikerült 
végiglocsognom a rovatot, úgy-
hogy akkor a jövô hónapban 
folytatjuk a magyaros négylábú-
akkal történô ismerkedést.

Szücs Gábor

Magyar vizsla Erdélyi kopó     Magyar agár 
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A III. kerületi Önkormányzat 
tudja, hogyan érdemes az egész-
séges és sportos életmódot felé 
terelni dolgozóit. Havonta akár 8 
ezer forinttal gazdagodhatnak a 
bringával bejáró kollégák, amel-
lett, hogy kerékpárjukat ingyene-
sen szervizelik.

Óbudán, a Polgármesteri 
Hivatal elôtt lévô kerékpártároló-
nál mindig várakozik egy-két lela-
katolt bringa, de gyakran a hivatal 
udvarában is parkol néhány. Egy 
közelmúltbeli felmérés szerint 20 
dolgozó rendszeresen, 27 pedig 
alkalomszerûen használja kerék-
párját függetlenül attól, hogy épp 
alkalmazott, vagy vezetô beosztá-
sú. Közöttük akadnak olyanok is, 
akik naponta több mint 10 km 
távolságról járnak be, azokról 
nem is beszélve, akik az év 12 
hónapjában tapossák a pedált.

Az önkormányzat biciklizésre 
csábító mostani döntése persze 
nem elôzmény nélkül való. Már 
2009-ben bevásároltak 20 darab 
kerékpárt a dolgozóknak. Az 
igényeket látva Bús Balázs polgár-
mester további 30 kerékpár be-
szerzésére adott megbízást (10 
darab a hivatali kerékpárfl ottát 
bôvíti, míg 10-10 gépet Óbuda-
Békásmegyer Védônôi Szolgá-

latának, illetve az Óbudai Családi 
Tanácsadó és Gyermekvédelmi 
Központnak adott át használatra).

“Nagyon örülünk annak, hogy 
évrôl évre egyre több dolgozónk 
jön biciklivel. A most még bizony-
talankodóknak tudniuk kell, 
hogy a polgármesteri hivatal ke-
rékpárok karbantartásával, tisz-
tálkodási és átöltözési lehetô-
séggel, kerékpáros kiegészítôk 
felajánlásával várja ôket – nyilat-
kozta Bús Balázs polgármester. 
Nem utolsósorban pedig azzal a 
most kidolgozott hivatal juttatási 
csomaggal, amely a hivatali dol-
gozók kerékpáros munkába járá-
sa arányában egy hónapban ma-
ximum 8.000 forint összegû 
Erzsébet utalványra, valamint 
évente kétszeri ingyenes kerék-
pár-szerviz igénybevételére jogo-
sítja a munkavállalókat.

Nemzetközi példák jelzik, hogy 
adókedvezmények által a mun-
káltatók is érdekelté tehetôk ab-
ban, hogy a kerékpáros közleke-
dést elônyben részesítsék. 
Ausztriában a céges magánhasz-
nálatú kerékpárok után a munkál-
tatók levonhatják ezek költségét 
az adózott eredménybôl. További 
ösztönzô eszköz, hogy a munkál-
tatók a gépjármûvel megtett 

utakhoz hasonlóan kerékpárral 
megtett üzleti célú utak után 0,38 
euro költségtérítést adhatnak. 
Hollandiában 749 euro mértékéig 
adómentes a céges kerékpár biz-
tosítása. Németországban a kerék-
párok biztosításának költségeibôl 
azok listaárának 12%-a érvé-
nyesíthetô levonásként. Belgium-
ban választható kerékpáros térítés 
0,22 euro/km mértékig, továbbá a 
kerékpár és a kapcsolódó beren-
dezések biztosításának költségei 
és ÁFÁ-ja 120%-ban levonhatók 
az adóból.

Óbuda vezetése joggal tarthat 
igényt a bringások szimpátiájára, 
hisz már a szezon kezdetén, feb-
ruár vége óta minden hónapban a 
kerület három különbözô pontján 

az erre tekerôket. Akinek pedig 
nincs saját biciklije az is tekerhet 
a reggeliért, hisz a kerület lakói-
nak napi 200-ért adnak egy kor-
rekt kétkerekût a Laktanya utcai 
Berguson kölcsönzôben. A 
Polgármesteri Hivatal elôször 
2009-ben viselhette a „Kerék-
párosbarát munkahely” címet, 
mely kitüntetést 2013-ban, 
2014-ben és 2015-ben ismételten 
elnyert. A lelkesedés töretlen, 
amit az is jelez, hogy idén ötödik 
alkalommal is pályázott. Siker 
esetén a 2016. évi elismerés pon-
tosan jelezhetné a kerékpáros 
kollégák kedvéért vállalt, szokat-
lanul nagyvonalú ösztönzési 
rendszert.

Sztamenits Adrienn

Hogyan lehetséges, hogy generációkon át 
sorok ismétlôdnek, anélkül hogy tudnánk róla? 
Milyen kapcsolat fûzi egymáshoz a távoli, talán 
nem is ismert családtagokat, hogy aztán befolyá-
solja életüket az egyes családtagok története? 
Miként lehet, hogy egyazon családban nevelke-
dettek egyike talpraesett, míg a másik képtelen 
sorsát irányítani? A családi sors milyen örökséget 
ad át nekünk, hogyan lehet megismerni? 

Ezekre és ehhez hasonló kérdésekre keresi 
a választ a Hellinger féle családállítás, ahol 
rendszerként fi gyeljük meg az emberi kapcso-
latokat. A rendszer jó mûködését néhány tör-
vénnyel lehet bemutatni:

Az odatartozás joga, az elszakadt családtagok 
szerepe

A hely törvénye: a felnôttek és gyerekek 
közötti helyzetkülönbség, az idôrendiség

Az adás és elfogadás közötti egyensúly kiala-
kítása

A résztvevôk mintegy színpadi szereplôként 
megjelenítik a családon belüli rejtett hálózatot, 
túlmutatva az ismerteken. A családtagot 
képviselôk kifejezik érzéseiket, elmondják 
történetüket, hogy a megoldáshoz végül 
kiegyenlítôdjenek az erôviszonyok, helyreáll-

jon a tisztelet, visszafogadják a kitaszított csa-
ládtagokat.

Rejtett erôkkel dolgozunk itt, amelyek más-
ként hozzáférhetetlenek számunkra. Emberek 
csoportját egy különleges mezô közösségként 
köti össze, mégpedig egyre nagyobb körökben. 
Ilyen körök a családtagjaink, a nemzetségünk 
és a népünk tagjai, ezen felül vannak további 
körök is, amelyekben egyfajta közösségi prin-
cípium mûködik. Ez terel bennünket abba az 
irányba. hogy oldjuk fel az ellentéteket, miköz-
ben megbízunk a mezô mozgásában, úgy hogy 
végül elmosódnak az önmagunkat másoktól 
elválasztó határok. 

Sokan úgy bonyolódnak bele egy sorsössze-
fonódásba családjukban, hogy nem szabad 
tudniuk mi történt, mi történik a rendszerben. 
Ha valaki fél szembenézni azzal, ami van, ha 
fél kimondani, kifejezésre juttatni az igazságot 
a családjával kapcsolatban, akkor ebben a fe-
szültséggel terhelt hálóban reked és ezzel mind 
önmaga, mind családja számára lehetetlenné 
teszi a megoldást. Tehát valami összeköt ben-
nünket egy közös tudattal, amelyben olyan 
információkat találhatunk, amely ismeretében 
és harmonizálásával jobbá tehetjük életünket.

Végezetül álljon itt Bert Hellinger verse, amit 
sokszor elmondunk a csoportokban, egy-egy 
állítás végén, megértve az együvé-tartozás, a 
generációk közti öröklés rendjét és megerôsítve 
a helyreállított rendet.

Hálaadás az élet hajnalán

Drága anyám /apám,

Elfogadok mindent, ami tôled jön,

Mindent, minden következménnyel együtt.

Elfogadom azon az áron, amibe ez neked került

És amibe nekem kerül.

És az emlékedre valami jót csinálok belôle,

Hogy megköszönjem neked és így tiszteljelek.

Amit tettél, az nem volt hiába való.

A szívemben ôrzöm.

És ha én megkaptam, továbbadom, ahogyan te is tetted.

Elfogadlak anyámnak /apámnak

És kérlek te is fogadj el gyermekednek

Te az anyám (apám) vagy, én pedig a gyermeked vagyok.

Te nagy vagy, én kicsi vagyok.

Te adsz és én elfogadom, drága anyám (apám).

Örülök, hogy apát (anyát) választottad társadul.

Ti vagytok az egyetlen lehetséges szülôk számomra.

Az elôadás után beszélgetés a családi minták 
felimerésének lehetôségérôl. Mindenkit szere-
tettel várok:

Iszlay Zsuzsa coach

Anyagi ösztönzés a kerékpárral érkezôknek 

Óbudán

A család rejtett hálózata
Iszlay Zsuzsa – coach elôadása május 27-én, pénteken, 8:00 órakor a Táborhegyi Népházban
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Teendôk a kertben
Májusi esô aranyat ér – tartja a 

mondás és a gombás betegségek 
kórokozói is. A házikertben nevelt 
gyümölcs és még inkább a szôlô 
esetében ezt észben kell tartani, 
így esô után nem szabad elmulasz-
tani a fertôzések elleni védekezést. 
Ezt megtehetjük majdnem mind-
egyik harmadik forgalmi kategóri-
ás, réztartalmú gombaölô szerrel.

…, de ha már szôlô, akkor meg 
lehet kezdeni a hajtásválogatását is. 
Ez azt jelenti, hogy a termô 
szôlôlugasokon számos olyan haj-
tás található, melyeken fürtkezde-
mény nem fedezhetô fel. Ezeket a 
meddô hajtásokat tôbôl távolítsuk 
el. A növény ezáltal szellôsebbé 
válik, így jobb feltételek keletkez-
nek a fürtök késôbbi beéréséhez is.

Ebben a hónapban fontos ker-
tünk gyommentesítése. Lényeg az, 
hogy ne csak a kifejlett gyomokat 
irtsuk, hanem azok csíranövényeit 
is. Ezzel sok bosszúságtól megkí-
mélhetjük magunkat a késôbbi-
ekben.

Viacolor burkolat: jól bevált 
módszer, ha a lapok közül kibúvó 
gyomok nagyját elôször kézzel el-
távolítjuk, (ezt nem lehet megúsz-
ni) majd 2-3 %-os töménységû 
glifozát tartalmú gyomirtó szerrel 
kezeljük a területet. Azért nem jó 
fordítva, mert a közhiedelemmel 
ellentétben a gyomirtó vegyszer 
nem varázsolja el a növényt, csak 
megöli azt. Az elôbb említett eljá-

rást elég évente kétszer elvégezni 
ahhoz, hogy járólapunk hosszútá-
von gyommentes maradjon. 
Vigyázniuk kell azonban azoknak, 
akik háziállatot tartanak. A négylá-
búak ugyanis egy esetleges esô 
után feloldott szermaradványt 
széthordhatják a gyepen is, ami-
nek látható következményei lehet-
nek.

A gyepre most is sok gondot kell 
fordítanunk. A legaktuálisabb a 
kétszikû (nagy levelû) gyomok 
kézzel történô eltávolítása. A 
rendszeres, alacsonyan végzett 
fûnyírás visszaszorítja a felszínen 
kúszó, szél által gyepre fújt gyo-
mok elterjedését. Szerencsénk van 
azonban abban, hogy az agyagos 
talajban élô fû sokkal késôbb fogja 
mutatni a kiszáradás jeleit, mint a 
homokba telepített, de amennyi-
ben ez bekövetkezik, azonnal el 
kell kezdenünk öntözni. A leggya-

koribb hiba az, ha túl kevés vizet 
használunk. Úgy kell számolni, 
hogy egy forró, száraz héten a víz 
pótlásához kb. 27 literre van 
szükség négyzetméterenként. 
Akinek olyan fûnyírója van, ami 
nem gyûjti a kaszálékot, az min-
denképp szedje össze a talajon 
maradt füvet, mert ha nem teszi, 
akkor az elhalt réteg „szalmát” 
képez, ami foltokat okoz és akadá-
lyozza, hogy az öntözôvíz elérjen 
a gyökerekig.

Állandó témánk: a paradicsom 
esetében a legfontosabb dolgunk 
jelenleg a hónaljból elôtörô oldal-
hajtások eltávolítása. Ennek elmu-
lasztása esetén az oldalhajtások 
megerôsödnének, átvennék a 
fôhajtás szerepét és késôbb ronta-
nák a bogyók beérésének arányát. 
Ezenkívül a rendszeres kapálás és 
öntözés se maradjon el.

Dienes András

Hobbikertészként minden tavasszal változatlan 
lelkesedéssel vetem bele magam újra a tennivalók 
tengerébe. Úgy gondolom, a kert és én többé-kevés-
bé már ismerjük egymást. A friss levegôn kikapcsoló-
dást nyújtó, és kellemesen fáradtsággal járó örömrôl 
nem is beszélve.

Legutóbb viszont, a biokertészetrôl szóló, tartalmas 
elôadás hatására önkritikát gyakoroltam. Úgy jártam, 
mint az a bizonyos hályogkovács. Eddig nagy önbi-
zalommal, bátran kertészkedtem. Most már azt is tu-
dom, mit kell kérdezni. Lehet, hogy hobbi, mégis 
felelôsséggel tartozom azért, amit „megszelidítettem”.

A madárdal hívószava idôben jelzi a tavaszt, én 
mégis határozott idôzavarba kerülök a kerti munkák 
belépésével. Néhány más, kedves elfoglaltságommal 
együtt sehogy nem akar beleférni a nap 24 órájába. 
Annyi érdekes téma, elfoglaltság adódna, hogy lehe-
tetlen mindegyikkel alaposan foglalkozni.

Az idô többek szerint egyre gyorsabban múlik. 
Esetleg én vagyok lassabb? Húszévesen még azt 
hisszük, mindenre jut idônk az életünk folyamán, ha 
nem most, akkor néhány év múlva. Aztán lassan kezd 
tisztulni a rózsaszín köd és rájövünk, hogy talán nem 
egészen van így.

Elôször még, mikor egy korábbi életszakaszban 
tudatosodik az idô végessége, idôgazdálkodást 

igyekszünk gyakorolni, elsajátítani. Szerencsés eset-
ben saját erôbôl, de léteznek ilyen kurzusok is, ahol 
megismerhetjük a fortélyokat. Komolyan kell venni, 
mert a fontossági sorrend megtartása a késôbbiek 
folyamán jelentôs elônyt jelent annak, aki képes rá.

Ha sok mindenbe belefogunk, semmit nem tudunk 
befejezni, úgy érezzük, csak futunk a dolgok után. 
Ráadásul még egy hobbira is igaz, hogy a több félbe-
hagyott elfoglaltság inkább viszi, mint hozza az 
energiát.

Azon szerencsések, akik kedvenc elfoglaltságukból 
tesznek szert jövedelemre, szinte már az önmegvaló-
sítás magasabb szintjénél tartanak. Az átlagemberek 
nagyobb része nincs ebben az elônyös helyzetben. 
Feszültségoldásra persze jó kísérlet lehet egy átbuli-
zott éjszaka is. Ezt nem tanácsos túl gyakran alkal-
mazni - több okból sem.

Hosszú távon az idô nem nekünk dolgozik. Nem 
érdekli, mi róla a véleményünk, mindenképpen el-
múlik. Ezért, ha tudatosan törekszünk arra, hogy a 
számunkra kedves elfoglaltságokra, pihenésre sor 
kerüljön, jó úton járunk. Testünk karbantartása, lel-
künk építgetése a mi felelôsségünk, és élethosszig 
tartó feladatunk.

Kellemes idôtöltést kívánok mindenkinek!
Mikóné Ormos Márta

Nagy divattá vált a marhapofa. 
Nem vádolnám sznobizmussal, 
aki drága vendéglôkbe rohan.

Nem, mert nagyon fi nom. 
Otthon is elkészíthetjük.

Vörösboros marhapofa.
Négy személyre két-három 

darabot vásároljunk. Vágjunk 
nagyon apróra három termetes 
vöröshagymát. Borítsuk be velük 
a húsokat. 

Locsoljunk rá szójamártást, és 
tegyük egy éjszakára hûtôbe. 
Tisztítsunk meg jó pár sárgaré-
pát, petrezselyemgyökeret és 
egy kisebb zellert. Válasszunk 
egy akkora, fedeles öntöttvas 
lábast, amiben a húsok a zöldsé-
gekkel együtt elférnek. Lehet ez 
mázas, vagy anélküli. Helyezzük 
el benne az anyagokat, hogy a 
zöldségek alulra és felülre is ke-
rüljenek. 

Sózzuk meg! Daráljunk rá 
borsot, és öntsük fel jó vörösbor-
ral, amíg elfedi. Fedelestôl te-
gyük a sütôbe, amit 75 C fokra 
állítottunk. A készítés az állat 
korától függôen 4-7 óráig tarthat. 
Ezért idônként ellenôrizzük, 
hogy kemény se legyen, de szét 
ne essék. Teljesen kihûtve szele-
teljük fel. A lábasban maradt 
zöldségeket botmixerrel pépesít-
sük és a kellô sûrûségû mártásra 
befôzzük. Tésztafélékkel, vagy 
burgonyagombóccal tálaljuk.

Pörkölt marhapofából.
Vágjuk a húst három centis 

kockákra. Tisztes mennyiségû 
hagymát vágjunk fel. Keverjük a 
húshoz. 

Adjunk hozzá frissen ôrölt 
borsot. Sózni csak a fôzés elôtt 
szabad. Tegyük egy napra 
hûtôbe. Másnap gondosan ka-
parjuk le, és tegyük félre a 
hagymát. Azért szükséges, hogy 
a pörköléskor meg ne égessük. 
Vastag falú edénybe forrósítsunk 
sertés, vagy libazsírt.  Ebben 
közepesen pirítsuk meg a húso-
kat. Ha sok a hús, akkor több 
részletben ajánlott. Végül mindet 
helyezzük a lábasunkba és ke-
verjük bele a hagymát. Most 
sózzuk! 

Önthetünk hozzá a kevés ví-
zen kívül  oyster mártást.  
Nagyon gyenge tûzön fôzzük, 
elején kevergetve. Amikor forr – 
tehetjük bele a pirospaprikát. 
Nem kell túl sok bele. Gondosan 
fôzzük puhulásig. Ennek sem 
szabad szét esni. 

Pirchala

Kertész leszek…vagy mégsem? 

Két marhapofa 

recept

Önnek is elôírták 

a kéményseprôk

a kémlelônyílásos 

égéstermék elvezetô 

könyök beépítését?
Hegyi vállalkozó kedvezménnyel megteszi Önnek.

Várom hívását: 30/940 0269 vagy 368 6084
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A Királylaki-barlang a Királylaki út felett egy 
lakópark és a természetvédelmi terület határán 
található. A barlang kataszteri száma 4763-39, 
hossza 380 m, mélysége 34 m. A barlang csak a 
Duna-Ipoly Nemzetipark Igazgatóság engedélyé-
vel látogatható.

A cím egy kis magyarázatra szorul... Nagyon 
sokan tévesen barlangnak neveznek minden 
földalatti üreget. Azonban mi barlangnak csak 
azokat az üregeket nevezzük, amelyek szilárd 
kôzetben, természetes folyamatok által jönnek 
létre, ember számára járható méretûek, és leg-
alább két méter hosszúságúak. A Királyaki-
barlang egy összesen mintegy 500 m hosszúságú 
mesterséges alagútrendszerbôl nyílik. Ezt az 
alagútrendszert az Óbudai gázgyár építette, stra-
tégiai gáztározónak. Ez a tározó soha sem készült 
el, jelenleg összesen egy darab gáztartály marad-
ványai találhatóak meg itt. Ezt a mesterséges 
alagútrendszert tehát nem sorolhatjuk a barlang-
hoz. 2011. évben Szabó Zoltán kutatótársaival az 
egyik alagútszakasz oldalában fedeztek fel egy 
kisebb üreget, amelyen keresztül tudtak bejutni a 
természetes üregrendszerbe, ezért így már joggal 
nevezhetô barlangnak. Jelen cikkünk Szabó 
Zoltán 2012 évi "A Királylaki-barlang feltárása" c. 
munkáján alapul.

A barlang porlódolomitban, illetve tûzköves 
dolomitban alakult ki. A dolomit kôzet nem 

kedvez a barlangok kialakulásának, annak mag-
nézium tartalma miatt a szénsav víz alig oldja. 
Ezért kevés dolomitban kialakult barlangot isme-
rünk. Tudományos jelentôségét ennek a barlang-
nak pont ez adja, hiszen egy jelentôs méretû 
dolomitban kialakult barlangot ismerhetünk meg 
ezen a helyen. Jelenleg ez a Budai-hegység leg-
hosszabb ismert dolomitban kialakult barlangja. 
A kialakulásában feltehetôen szerepet játszott az, 
hogy a tektonikus mozgások hatására a dolomit-
ban nagyon nagy mennyiségben alakult ki repe-
dés, szinte "összemorzsolódott". Ez a jelentôs re-
pedezettség meg is nehezíti a barlang bejárását, 
a bejárati szakaszát a kutatók úgy jellemzik, hogy 
instabil a járat, nem megfelelô körültekintés ese-
tén omlás veszélyes lehet. A kutatást ezen kívül 
nehezíti a bejárati szakaszban található jelentôs 
mennyiségû dolomit por, ez ok miatt ezt a sza-
kaszt a feltáró "Púdertárónak", illetve az azt 
követô aknát "Púderes aknának" nevezték el.

A barlangban számtalan helyen meg-
fi gyelhetôek a dolomitban lévô tûzkôgumók. A 
barlang néhány pontján megfi gyelhetôek tovább 
az ún. keveredési korróziós oldódás nyomait ôrzô 
formák (pl. üstszerû képzôdmények). Több he-
lyen kalcit kivállásokat, kalcit tûket, kalcit leme-
zeket lehet megfi gyelni. Nagyon fontos azt tudni, 
hogy ezek a kivállások nagyon sérülékenyek, 
egyrészt a bevitt por beszennyezi azokat, más-

részt könnyen törnek. Ezért minden olyan bar-
langban ahol ilyen kivállások elôfordulnak nagy 
körültekintéssel szabad csak közlekedni. Gyakran 
szükséges lehet egy-egy barlang szakasz felkere-
sése elôtt átöltözni, hogy ne kerüljön be 
szennyezôdés. A barlang alsó szakaszain megje-
lennek a közismert cseppkövek, borsókövek is.

A barlang kutatását jelenleg az Ariadne Karszt- 
és Barlangkutató Egyesület folytatja, Szabó Zoltán 
vezetésével.

Vid Gábor

Most, hogy kis országunk ismét futball 
„nagyhatalom” lett és 30 év után nagy, nemzet-
közi tornán szerepelhet (Európa Bajnokság), sok 
szó esik a hazai foci dicsô múltjáról. Szeretünk 
a szépre emlékezni, s ez a sporttal sincs másként. 
Fôleg, ha a fociról van szó. Az utóbbi évtizedek-
ben nem kényeztették el eredményeikkel, telje-
sítményükkel a hazai, igencsak megfogyatkozott 
közönséget az „aranylábú gyerekek”. Generációk 
sora csak elbeszélésekbôl, esetleg régi fel-
vételekrôl ismerheti a valamikor valóban sikeres 
honi labdarúgást, labdarúgókat. Persze, csak ha 
érdekli ôket, hiszen a TV  csatornáknak hála, 
már házhoz jönnek a külföldi, magas színvonalú 
foci meccsek.

Régebben ez nem így volt. A fi úk (néha a lá-
nyok is) iskola után rohantak a grundra és rúgták 
a „labdát”, amely általában valamilyen rongyda-
rab volt. A gyerekek kívülrôl fújták a csapatok 
összeállítását, a derbik eredményeit, ott voltak 
az edzéseken, s természetesen az imádott 
együttes mérkôzésein. De nemcsak a nagy, hí-
res, „menô” hazai csapatoknak volt komoly 
szurkolótábora, utánpótlása, hanem kisebb, 
külvárosi (akár gyári, üzemi) együtteseknek is. 
Ez Óbudán is így volt.

A III. kerületi gyárak, üzemek, már a XX. 
század elejétôl mûködtettek saját sportegyesüle-
teket. A focinál maradva ez csak természetes volt 
(a gyáregységek akár saját bajnokságokat is 
rendeztek). A csapatokban kezdetben a gyári 
munkásokból válogatott tehetséges fi atalok ját-
szottak. Ugyanúgy voltak edzések, meccsek, 

mint a nagyoknál. Csak mindez sokkal 
bensôségesebben mûködött, sokkal családia-
sabb volt. No persze egy-egy bajnoki mérkôzés 
ugyanolyan indulatokat váltott ki a szépszámú 
nézôseregbôl, mint egy elsôosztályú, „vérre 
menô” meccs. Ilyen csapat volt a legendás UFC, 
az Újlaki Futball Club Óbudán is.

Az egyesület a korabeli szaksajtó szerint, egy 
baráti társaság „grund csapatából” alakult meg, 
1920-ban. A csapatmez színe kék-fehér volt. A 
csapat 1950-1957 között Óbudai Építôk SK né-
ven szerepelt, majd ismét UFC lett, 2010-es 
megszûnéséig. A téglagyári csapat a legendás 
ILSZ-ben kezdte meg szereplését. Ez az Ifjúsági 
Labdarúgók Szövetsége volt, amely a sok-sok 
gyári egyesületet rendezte egy jól szervezett, 
egységes bajnokságba. Fokozatosan küzdötték 
fel magukat az I. osztályba (1939-ben). Az 
egyesület 4 korosztályos csapatot szerepeltetett. 
A sötét salakos pálya a Bohn és az Újlaki 
Téglagyárak között volt a Bécsi úton (134. szám 
alatt), nagyjából ott, ahol most a Praktiker 
barkácsáruház van. Eredetileg a két téglagyár-
nak két különbözô csapata volt, késôbb azon-
ban egyesültek. Az óbudai UFC elsôdlegesen 
fi atal tehetségeket nevelt, akik késôbb komo-
lyabb egyesületekben folytatták pályafutásukat. 
Az eredetileg téglakerítéssel körülvett pályára 
szinte szertartás volt kilátogatni, meccs után, a 
„harmadik félidô” eltöltésekor, pedig alaposan 
megbeszélni, kielemezni a mérkôzést. A csapat 
különösen kiemelkedô sikert nem ért el. A 
Budapest Bajnokságban indult, másod- és har-

madosztályban. Azonban sok-sok gyermeknek 
adott életre szóló élményt az UFC-hez tartozni, 
a csapatban focizni. Az nem városi legenda, 
hogy az „Aranycsapat” kiválósága, az óbudai 
születésû Hidegkuti Nándor is itt kezdte meg 
pályafutását. A Margit kórház melletti grundon 
focizott kis barátaival, majd az UFC kölyökcsa-
patába került és már 16 évesen bemutatkozha-
tott a felnôtt csapatban is. Sajnos, hamar 
elszerzôdött a téglagyári csapatból, a nagyobb 
hírû Gázgyár, majd a Herminamezô csapatához, 
innen pedig az MTK-ba igazolt. Majd a magyar 
válogatott oszlopos tagja lett az „Öreg”, ahogy 
Hidegkutit becézték (1922-ben született).

Hidegkutihoz fogható kiemelkedô tehetségek 
ugyan nem fociztak szép számmal az UFC sora-
iban, mégis ez a valamikori kis csapat kiemelke-
dett a többi, nagyobb óbudai csapat (Gázgyár, 
Goldberger -”Goli”) közül. Ennek oka nem más, 
mint az, hogy egyszerû, szegény családok 
gyermekei, fi ataljai rúgták a labdát és a port a 
legendák salakos pályáján.

Horváth Péter

A Királylaki-barlang
,,Nem minden arany ami fénylik"

Foci, két téglagyár között
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A bentalvás
Már nagyon vártam, de végre 

eljött a hat óra, és elkezdôdtek a 

programok.

Kimentünk az udvarra, és a 

6.-osokkal játszottunk egy foci-

meccset. Sajnos, vesztettünk, de 

azért jó volt.

A következô program egy 

verseny volt.

Az elsô versenyszám a bemu-

tatkozás volt, itt adtak elô táncot, 

vicces híradót, zenéltek és ver-

seltek az osztályok.

A második számban ki kellett 

találni, hogy egy befôttes üveg-

ben mennyi pénz, hány darab 

kavics van, illetve meg kellett 

saccolni, hogy hány kiló alma 

van a serlegben.

A következô verseny az 

öltöztetôs volt. Mi Kistomira pa-

koltunk magunkról a különféle 

ruháinkat, végül 22 darabot sike-

rült felvennie.

A negyedik próba a pingpong-

labda-fújás volt. Az egyik 

térfélrôl a másikra kellett átfújni, 

ha ez nem sikerült az idô lejártá-

ig, döntetlen lett. Az ötödik ver-

senyszám arról szólt, hogy az 

iskolával kapcsolatos kérdésekre 

ki kellett találni a megoldást.

A hatodik számban a zenék 

címét kellett megadnunk, 30 

mp-es részeket hallhattunk. Volt 

könnyû, volt nehéz, és volt 

olyan, amit nem tudtunk.

A 7. versenyrészben diaképe-

ket kellett felismerni.

Miután ennek vége lett, meg-

rendeltük a pizzákat és megettük 

ôket. Én sonkásat ettem. Pizzázás 

után elkezdôdött a diszkó. 

Nekem ez tetszett a legjobban, 

és a zene is jó volt. A két órás 

diszkó után fi lmet néztünk. 

Sajnos, csak rajzfi lmet.

A takarodó után még fönnma-

radtunk és hülyeskedtünk.

Reggelire forró kakaót és kalá-

csot ettünk. Hazamentem és pi-

hentem.

Nekem nagyon tetszett, kár, 

hogy csak négyévente van.

Ufír Attila, 

5. osztály

Ma korábbi emlékeinket és él-
ményeinket meghazudtolva, min-
den tanár könyörög az iskolában, 
hogy „aludjatok már!”

Április 1-jén a kora esti óráktól 
hangolódtak rá a nebulók az est 
késôbbi programjaira. A 
legnépszerûbbnek mindig a 
bentalvás bizonyul. Ez egy kicsit 
ugyan megtévesztô elnevezés, 
mert senki nem alszik egy percet 
sem. Nem csak a pedagógusok, de 
a gyermekecskék sem. Igaz ugyan, 
hogy nem rosszalkodnak, de … 
errôl szól az egyik részvevô mellé-
kelt, részletes beszámolója.

A Rákóczi-nap délelôttjén az al-
sósok, míg a „bolondok napján” – 
vagy inkább estéjén –, a felsôsök 
örülhettek az UniCredit Bank tá-
mogatásával rendezett Passzold 
tovább sportnapnak.

József Attila születésnapját évti-
zedek óta változatos formában 
köszöntjük. Idén vers-mob kápráz-
tatta el iskolánk apraját-nagyját. A 
tornateremben minden tanulónk 
részt vett a közös versmondásban, 
olykor meglepô rendezésben hall-
hattunk egy-egy költeményt. Ilyen 
volt Kölcsey Emléklapra címû 
epigrammája, amelybôl minden 
hetedikesnek jutott egy-egy szó, s 
közben mindenki megtanulta a 

legfontosabbat: „… A HAZA 
MINDEN ELÔTT!”

Akár mottónk is lehetne a 
fôvárosi vers-és prózamondó ver-
senyen 6. helyezést elért Straub 
Napsugár (5. o.) által szavalt 
Tavasz van, gyönyörû címû vers 
alábbi sora: „Minden gyermek lel-
kes, jó ízû kacagás”

Mi más is lehetne, ha például a 
4. b-s Szabó Konrád a kerületi 
vers-és prózamondó versenyen 3. 
helyezést ért el! 

Anonim versíró-hetet szerveztek 
alsós pedagógusaink. A pályázat e 
sorok írásakor még nem zárult le, 
de eredményérôl késôbb örömmel 
tájékoztatjuk kedves olvasóinkat.

Alsósaink idén ismét kitehettek 
magukért az iskolai szépíró verse-
nyen.

Kerületünk oktatási intézmé-
nyeiben rajzpályázattal köszön-
tötték Óbuda díszpolgárát, Csukás 
Istvánt, 80. születésnapja alkalmá-
ból. Sánta Nikol és Szénási 
Kamilla (3. o) a 162 pályázó kö-
zött a III. helyezettek lettek. 
Boldogok vagyunk, hogy gyer-
mekkorunk meséi a jelen kicsiké-
it is inspirálják. Reméljük, hogy az 
író személyisége és munkássága 
egyaránt tartósan jelen lesz hét-
köznapjainkban.

Végül, de nem utolsó sorban, 
büszkén jelentjük, hogy a kerüle-
ti Harrer - Ökológiai, angol 
nyelvû csoportversenyen vegyes 
nemû és korosztályú csoportjaink 
remekül helyt álltak. 5.-6. osztá-
lyosaink a 2., 7-8. osztályosaink a 

3., 3-4. osztályosaink pedig az 5. 
helyen végeztek.  Minden ver-
senyzônknek köszönjük a felké-
szülést, és sikeres részvételük 
okán szívbôl gratulálunk nekik, 
szüleiknek és tanáraiknak.

Kádár Eszter

Iskolai hírek
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A gasztronómiai örömök mellett 
ne felejtkezzünk el a szellem 
„étkeirôl” sem! Most is várjuk költôi 
vénával rendelkezô vendégeink 
szellemes, vidám vagy fennkölt, 
vicces vagy emelkedett szellemû 
versezeteit a reformkorhoz kap-
csolódóan, amellyel megörven-
deztethetik a június 11-i, szombati 
lakoma vendégeit! A legjobb 
mûveket természetesen a köz szí-
ne elé bocsájtjuk, az Óhegy Hírek 
hasábjain!

Sok szeretettel várunk minden-
kit az Óhegy Napokra!

az Egyesület Vezetôsége

Ez évben is keressük az Óhegy Legjobb Szakácsát 
illetve az Óhegy Legjobb Cukrászát! A nemes 
vetélkedôre ez alkalommal is az „Óhegy Napok” 
rendezvényünk harmadik napján kerül sor, azaz idén 
június 12-én, vasárnap. A jelentkezôknek most nem 
nagyon kell törni a fejüket, hogy mit is fôzzenek, 
süssenek, hiszen a téma: Széchenyi és a reformkor! 
Ebben az idôszakban már igazán változatos volt a 
magyar konyha és már nem kell nélkülöznünk a 
paprikát, paradicsomot, kukoricát és a burgonyát sem! 
Várunk tehát mindenkit, aki kedvet és tehetséget érez 
magában, hogy elmerüljön a reformkori konyha rej-
telmeinek és fi nomságainak világában és az ered-
ménnyel majd minket is megörvendeztessen! A sza-
kácsjelölteknek kb. 10-10 adag ételt kell fôzni, sütni, 
amelyet azután a közönség az elôre megváltott jegyek 
átadásával kóstolhat meg. Az egyesület a szakácsok 
által begyûjtött jegyek árát fi zeti ki, így ennek arányá-
ban térülnek meg a résztvevôk alapanyag-kiadásai.

A cukrászversenyre jelentkezôknek otthon kell el-
készíteniük a versenyre benevezni kívánt süteménye-
ket, amelyeket, június 12-én, legkésôbb 13 óráig kell 
leadni a Népházban, mellékelve a sütihez egy boríté-
kot, rajta egy jeligét, benne pedig a cukrász nevét és 
a receptet.

A zsüri tagjai idén is jeles cukrász- és szakácsmes-
terek lesznek. Sok szeretettel várjuk a jelentkezôket! 
Jelentkezni lehet az alábbi elérhetôségen:

Benyóné dr. Mojzsis Dóra
az Óhegy Napok szervezôje, 30-333 2902

Az egyesület megtartotta a 2016. évi rendes 
közgyûlését, amelyen a tagok jóváhagyták a 2015. év 
gazdálkodásáról szóló jelentést, a közhasznúsági jelen-
tést, valamint a 2016. év gazdálkodásának tervezetét.

Az Egyesület a közhasznú jogállásának megfelelôen 
végezte tevékenységét melynek során ápolta a közös-
ségi kulturális hagyományokat, társas életet segítô 
közösségi programokat szervezett. Támogatta a lakos-
ság mûvészeti kezdeményezéseit hangversenyek, kiál-
lítások rendezésével. Részt vett a helyi kulturális 
örökség védelmében, amelyet leginkább a Szent Vér 
kápolna vízkár-elhárítása és felújítása bizonyít.

A tavaly a Táborhegyi Népház fenntartására, bejára-
tának kiépítésére, rendezvények megtartására valamint 
az Óhegy-hírek kiadására fordított összeg 5.9 mFt. Ezen 
költséget magánszemélyek adományából, tagdíjakból, 
1%-ból, rendezvények bevételeibôl, újsághirdetésekbôl, 
valamint Óbuda Önkormányzatának mûködési támo-
gatásából fedeztük.

Az Egyesölet tagjai az elmúlt év folyamán cca. 3300 
óra közérdekû munkát végeztek térítésmentesen. A 
munka értéke 347/2014. (XII. 29.) Kormányrendelet 
szerint számolva - járulékok nélkül - 2.310.000.- Ft. A 
munkát tagjaink saját telefonjaikkal, gépkocsijuk 
használatával, szintén térítésmentesen végezték.

Az egyesület elnökségi és felügyelô bizottsági tagja-
inak megbízása az alapszabály IV. fejezet 5. pontja 
szerint lejárt, ezért új tagok választására, jelenlegi 
tisztségviselôk újraválasztására került sor. A közgyûlés 
elnöknek újra Felcsuti Lászlót, ügyvezetô elnöknek 
Benyóné dr. Mojzsis Dórát, pénztárosnak Novathné 
Kiss Ildikót választotta. Elnökség tagjai Etelközi Péter, 
Laubálné Raffi nger Éva, Novath Kiss Ildikó, Sáringer 
Kálmánné, Vadászné Lampert Klára, Varga Béla, 
Várkonyi Bea. A felügyelô Biz. elnöke Mónus Miklósné 
Ibolya, tagjai Prazsák Béláné, Sugár György.

Közhasznú Egyesületünk a 2016. május 26-i nyilván-
tartás szerint a tagok száma 364 fô, az aktív taglétszá-
mot (a tagdíjfi zetôket, ezen belül a szervezésben 
rendszeresen és a rendezvényeken tevékenyen 
résztvevôket) 210-re becsüli. Az Egyesület az elmúlt év 
folyamán két önkéntest foglalkoztatott.

Összefoglalva elmondható, hogy mûködésünk sta-
bilitása érdekében továbbra is szigorúan takarékoskod-
ni kell, a rendezvényeket önköltségessé tenni, az 
Óhegy-hírek hirdetési bevételeit növelni kell.

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

Felcsuti László

AZ EGYESÜLET

HÍREI

,,Egynek minden nehéz, 

sokaknak

semmi sem lehetetlen”

Közgyûlési beszámolóFelhívás

költôversenyre!

Felhívás szakács-

és cukrászversenyre!

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, 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

Mesefoglalkozás p. 17.00-18.00

Hatha Jóga - Balázs E. h. 18.15-19.45

 cs. 18.45-20.15

Lelki Egészség-ôrzô Klub k. páros 19.00-21.00

Mozgásfejlesztô kreatív tánc 

(kicsiknek) k. 16.30-17.15

Jazz és modern tánc (nagyoknak) k., cs. 17.15-18.15

Átmozgató - frissítô nôi torna k., cs. 18.15-19.15

Átmozgató - erôsítô férfi  torna k., cs. 19.30-20.30

Pilates torna - Tenki T. sz., p.   8.00-10.00

Latin steps sze. 17.30-18:30

Haladó társastánc sze.  19:00-20:00

Bridzs klub sze. 18.00-22.00

Gyermekbalett p. 16.30-17.30

Gyerek társastánc  vas.  9:00-10:00

Felnôtt társastánc  vas. 10:00-11:00

Hastánc vas. 18.00-19.00

Egyesületi iroda nyitva tartása: szerdán 17.00-19.00 h, 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 – Bécsi út 77-79. alatti Fidesz irodában. Tel: 20-200 0017

Farkas Balázs 4.vk. 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. - elôzetes beje-

lentkezés esetén, Tel: 367 8791

APRÓHIRDETÉSEK
•  Akciós fogászati kezelések! 

Rendelômben minden fogászati ke-

zelésre, fogpótlás elkészítésére és 

fogfehérítô kezelésre 25 % kedvez-

ményt biztosítok. Dr. Virág Dániel 

(cím: 1137 Budapest, Szent István 

krt. 4, III. em. 1. Tel: +3620 522 

1700).

•  Angol, német és magyar tanítás, 

tolmácsolás és korrepetálás a 

Testvérhegyen diplomás tanárnônél. 

Külföldieknek ügyintézés magyarul. 

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 
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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

TÁRSASTÁNC GYEREKEKNEK, FELNÔTTEKNEK. Sok fi atal érkezett a „Come on Barbie, let's go party!” retro bulira. Molnár Melinda  tanítványai 

be is mutattak egy csa-csa-csát. Látva a lelkesedést Melinda, a jelenlévôket is emlékeztette, „rávezette” a csa-csa-csa lépéseire.  Melinda persze tud 

minden táncot. Társastáncra tanít gyerekeket,gyerekeket, legközelebb május 8-án,május 8-án, vasárnap 9.00 9.00 órakor, majd felnôtteket 10,00 felnôtteket 10,00-kor -kor  a Népházban.  Aki 

pedig a Latin Steps Latin Steps után érdeklôdik, az május 11-én, május 11-én, szerdán 17:3017:30-kor tud csatlakozni. A következô retro bulin talán már ôk tartanak bemutatót.

Céges arculattervezés
Csomagolás tervezés
Kiadványszerkesztés

Papír reklámtasak tervezés,
 kivitelezés

06 20 886 3327
mikes@t-online.hu
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