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ÓHEGY NAPOK 2017’
„REFORMÁCIÓ ÉS VÉGVÁRI HARCOK”
Óbuda-Hegyvidékiek Egyesületének három napos rendezvénye.

2017. JÚNIUS 9-10-11.
Táborhegyi Népház, Óbuda-Táborhegy, Toronya utca 33.
Június 9. péntek, 18:00 óra:
A háromnapos rendezvényt megnyitja:
Bús Balázs úr, Óbuda-Békásmegyer polgármestere.
Meghívott vendégek: Peterdiné Molnár Judit tiszteletes asszony,
az Óbudai Református Egyházközség h. lelkipásztora,
Wysocki Légió végvári vitézei.
„Címerekkel írt történelem” - Pécsi L. Dániel kiállításának megnyitója.
Megnyitja: Gy. Szabó András elôadómûvész.
Közremûködik: Pál Szilveszter (Bach mûvei klasszikus gitáron).
Az óbudai református templom valamint a református
és evangélikus egyházközség története
Elôadó: Viszket Zoltán történész, muzeológus (Óbudai Múzeum).
Beszélgetés pogácsa és pezsgô kíséretében.
Június 10. szombat, 18:00 óra:
„Zsoltárok, hitviták, vitézi élet”
- Az Óhegy Egyesület Felolvasó Színházának elôadása:
Balassi Bálint, Heltai Gáspár, Szenczi-Molnár Albert,
Tinódi-Lantos Sebestyén versei és részletek Sütô András:
„Csillag a máglyán” c. drámájából. Elôadják: Benyóné Mojzsis Dóra,
Etelközi Péter, Fábri Zoltán, Vadász Klári. Rendezô: Rafﬁnger Éva
„Török-magyar vitézi párviadalok, bajvívások”
- Piroch Gábor kaszkadôrcsapatának bemutatója.
„Az egri vitézek lakomája” – vacsora:
vadasmarha zsemlegombóccal, „somlai galuska”, vörösbor.
Közremûködik: L. Kecskés András és együttese
Az alkalomra írott vitézi versezetek felolvasása
Lányrablás!
Végvári Táncház
Június 11. vasárnap, 10 órától:
„Végvári vitézek kedvencei” - fôzôverseny, sütiverseny,
az „Óhegy Legjobb Szakácsa” és az „Óhegy Legjobb Cukrásza 2017’” címekért.
A zenei aláfestést biztosítja: a „Békás” Zenekar, Juhász Dénes vezetésével.
„Végvári Játszóház”: kard- és pajzs, korona- és fejdísz készítés
- Felbermann Judit múzeumpedagógus (Óbudai Múzeum) vezetésével.
„Egri csillagok” címû ﬁlm vetítése. Vetélkedô a korszak eseményeirôl.
14 órakor: a fôzô- és a sütiverseny eredményhirdetése
Beszélgetés, „poharazgatás”, zárszó
A rendezvény háziasszonya és szervezôje:
Benyóné dr.Mojzsis Dóra muzeológus (+36 30-333 2902)
A programokon a részvétel ingyenes, kivéve a szombati lakomát,
amelyre a belépôjegyek elôvételben (2.500 Ft/fô) kaphatók a szervezônél
és a Népház gondnokánál (Gáspár Tibor: 06-30-899 5320).
A vasárnapi fôzôversenyre kóstolójegyek (350 Ft/ adag)
a helyszínen vásárolhatók meg. További részletek a belsô oldalakon.
Mindenkit sok szeretettel vár az Egyesület Vezetôsége
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Az Óhegy Napok közremûködôi

Piroch Gábor és csapata
Piroch Gábor 16 évesen kezdett el kaszkadôrködni. Negyvenéves pályája során
több száz produkcióban dolgozott, számos
világsztár dublôre volt. Többször ugrott le
extrém magasból, felrobbantották autóból
menekülve, felgyújtották, és „lóbuktatásban”, vívásban is jeleskedett. Amerikában
a legismertebb magyar kaszkadôrként tartják számon. Dolgozott együtt – többek között - Schwarzeneggerrel, Tomj Cruise-zal,
Orlando Bloom-mal és Kate Winslet-tel is.
Olyan ﬁlmekben forgatott, mint pl.: a „Titanic”, a „Mennyei királyság”, a „Világok
harca”, „a Múmia”, a „Terminátor 3.”, a
„Hamis a baba” stb. A „Szabadság, szerelem” c. ﬁlm kaszkadôrjeként a „Taurus
World Stunt Award” (a kaszkadôrök Oscar-ja!) díjra jelölték. A magyar színészek
és kaszkadôrök közül elsôként vették
fel az amerikai színész szakszervezetbe.

Schwarzenegger úgy nyilatkozott, hogy ô
a világ ﬁlmgyártásának egyik legjelentôsebb kaszkadôre. Bár szakmájának népszerûsége a közönség körében nem olyan
mértékû, mint a ﬁlmsztároké, de sokszor
a ﬁlm sikere múlhat a kaszkadôr teljesítményén. A proﬁkat pedig a szakma teljes
mértékben elismeri és megbecsüli. Kétszer
került kórházba komolyabb balesetek után,
a többit – ahogyan ô nyilatkozta: „…lábon
kihordtam”. Ma már csak kaszkadôrszakértôként és akciórendezôként dolgozom,
járom a nagyvilágot, de mindig hazatérek
Csillaghegyre. Budapesten a kaszkadôriskolámban és lovardában képzem azokat a
gyerekeket és idôsebbeket, akik ennek a
nagyon szép, de veszélyes pályának szentelnék az életüket.
2007-ben jelent meg „Kaszkadôrnek születtem” címû életrajzi regénye. Az Óhegy

Napok alkalmával június 10-én, a szombati
programban Piroch Gábor és csapata törökmagyar párviadalokat mutat be és leány- illetve asszonyrablást is terveznek!
Benyóné Dr. Mojzsis Dóra

Az Óhegy Napok közremûködôi

Kecskés András és Együttese
L. Kecskés András (az együttes alapítója,
zenei vezetôje; gitár, koboz, lant, ének) több
mint fél évszázada tevékenykedik a magyar
és más közép-európai nemzetek középkori,
reneszánsz és barokk zenéjének kutatásáért, hiteles elôadásáért és megismertetéséért. Számtalan díj és kitüntetés tulajdonosa.
Iskoláit Pásztón, Csillaghegyen, Pannonhalmán, majd az Óbudai Árpád Gimnáziumban
végezte. Érettségi után a Bartók B. Zenemûvészeti Szakiskolában tanult. Bécsben gitár- és lantmûvész diplomát, majd a Széchenyi Könyvtárban becsüs és antikvárius

Óhegy Napok 2017’

Felhívás költôversenyre!
Az Óhegy Napok második napján,
10-én, szombaton a vacsora alatt a
gasztronómiai örömök mellett a szellemi étkek is terítékre kerülnek! Most is
várjuk „hegyi koszorús – és egyelôre
még koszorútlan – költôink” vidám vagy
fenkölt, vicces vagy emelkedett hangvételû, a reformáció és a végvári harcok
szellemében írott versezeteit, amellyel
megörvendeztetik majd a vacsora vendégeit! A legjobb mûveket természetesen megjelentetjük - az örökkévalóság
számára -, az Óhegy Hírek hasábjain.
az Egyesület Vezetôsége
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végzettséget szerzett. Késôbb a Pázmány
Péter Hittudományi Akadémia 3 éves kurzusát is elvégezte.
1960-ban megalapította a Mûszaki Egyetem SKÉNÉ irodalmi szinpadát és itt állandó zenei közremûködést is vállalt. Tagja lett
a Bakfark Bálint Lanttriónak is. Sokat koncertezett külföldön. 1965-tôl 70-ig zenész
tagja volt a Nemzeti Színháznak, majd a
Filharmóniának. Közremûködött számtalan
zenei felvételen. 1970-ben alapította meg a
Collegium Musicumot és a Kecskés Együttest, mely utóbbival Belgiumban megnyerték a Brugge-i Régizenei Világversenyt.
A késôbbiekben is számtalan koncertet
tartott (és tart a mai napig is) együttesével,
rangos fesztiválok állandó szereplôi. 1990tôl folyamatosan készítettek és készítenek
magyar zenemûvek tolmácsolásával. Kecskés András fontos szerepet vállalt a hazai
koboz-, lant- és más hangszerek zenészeinek képzésében. Társadalmi tevékenysége
is jelentôs. A Visegrádi Palotajátékok alapító tagja, 1993-tól a Visegrádi Szent György
Lovagrend tagja. 2004-tôl a miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Egyetemén a
régi magyar zene professzora. Szentendre
városának (ahol feleségével és ﬁával együtt
lakik és itt található zenei stúdiójuk is) Pro
Urbe kitüntetettje. 2011-tôl Érdemes Mûvész.
A felsorolt címek, rangok és elismerések valamint óriási zenei tudása mellett
András egy végtelenül szimpatikus, közvetlen, szerény „reneszánsz” ember, akinek leghôbb vágya, hogy zenei ismereteit
minél szélesebb körben megoszthassa.

Nálunk az egyesületben is többször szerepelt együttesével a különbözô korszakokat
bemutató Óhegy Napokon, így a felsorolt
tulajdonságokat mindenki, aki részt vett a
programokon, tapasztalhatta. Ez évben a
reformáció és a végvári harcok korának a
zenei mûveltségét, hangszereit és táncait
varázsolja együttesével az Óhegy Napok
vendégei elé.
Egészen biztos, hogy ez alkalommal is
sokan leszünk a csodálatos zenei élmény
hallgatóinak sorában!
Benyóné Dr Mojzsis Dóra
Az együttes további tagjai: Kecskés Péter: hárfa, tekerôlant, def; Lévai Nagy Péter:
fúvósok; Molnár Péter: fúvósok; Domján Gábor: theorba lant, ének; Lévai Gábor: bôgô,
rebek, trombita; Urbanecz-Víg Margit: hegedû, viola d’amore.
Állandó és alkalmi vendég zenészek: Für
Askja Veronika: ének, gitár; Pálmai Árpád:
ének; Sárközi-Lindner Zsóﬁa: ének; Tímár
Sára: ének; Tóth Emese Gyöngyvér: ének,
pszaltérium.
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Szent Iván-éji
tûzgyújtás

Pécsi L. Dániel „jelképmûvész”

a Táborhegyi Népházban,
június 24-én, szombaton, 19 órakor.

Pécsi L. Dániel jelképtervezô mûvész a
Kandó Kálmán Mûszaki Fôiskolán szerzett
villamosmérnöki diplomát. Mûtárgyvédelmi mérnökként 1980-ban megbízást kapott
a Magyar Nemzeti Múzeumban megnyílt
Korona kiállítás és ezen belül is kiemelten
a koronázási palást teljes körû mûtárgyvédelmi felülvizsgálatára. 1997-tôl foglalkozik
címertervezéssel. Tervezett címert határon
belüli és határon túli településeknek, oktatási intézményeknek, több református egyházközségnek és unitárius közösségeknek
is. Ô tervezte egyesületünk és az Óbudai Református egyházközség címerét is. 1996-ban
és 2000-ben a magyar reformátusok III. és
IV. Világtalálkozójának jelkép- és arculattervezôje volt. 2006-ban folyamatos konzultá-

Találkozásunk célja nem más, mint az
év legrövidebb éjszakájának megünneplése. Többféle hagyomány kötôdik ehhez
a naphoz. Az észak-európai népek ezt az
ünnepet sokkal jelentôsebbnek tartják,
mint mi. Ez érthetô, hisz az északi sarkhoz
közel, e napon igen rövid az éjszaka, az égbolt éppen hogy csak beszürkül. Ilyenkor
rituálisan tüzet gyújt az elmúlt év ünnepén házasodott pár, majd a bátrak a tüzet
átugorják, ami ha sikerül, az az arra vállalkozó számára párra találást, jó egészséget,
bôséget jelent.
Nem elôször jön össze idén a Táborhegyi
Népház közönsége Szent Iván éjszakáján.
A szabadtéri mûsor alkalmával tüzet gyújtunk, majd a tûz átugrását követôen jön a
étkek kóstolgatása, vidám, közös éneklés
az esti órákban. S ha itthon nem is annyira
feltûnô a kései napnyugta, mégis elmondhatjuk, hogy az év legrövidebb éjszakájának voltunk tanúi.
Kezdés 19.00 órakor, részvétel piknik
alapon, és mindenkit szeretettel vár az
Egyesület Vezetôsége.
Benyóné Dr. Mojzsis Dóra

Varázssüti
(Magic Cake)
Íme, Szent Iván éjre varázsoljunk a
konyhában is, ehhez a Wiltshire-i ük-nagynénikém receptjét kértem el:
Hozzávalók:
4 tojás, szobahômérsékleten különválasztva, 1/2 csésze + 2 evôkanál cukor
(szóval 15 dkg), 1 evôkanál víz, 2 evôkanál
vanília, 1 jó darabka vaj (szóval 12,5 dkg,
de margarin is jó), 1/2 csésze (értsd 12
dkg) liszt, 2 csésze langyos tej (1/2 liter)
Felverjük a tojássárgáját a cukorral, a
vízzel és a vaníliával fehéredésig. Hozzáadjuk lassan az olvasztott vajat és folytassuk a verést még egy percig. Rászórjuk a
lisztet, jól elkeverjük. Belekeverjük a tejet,
fontos, hogy a tej langyos legyen. A tojások fehérjét kemény habbá verjük. Óvatosan adjuk hozzá a habot a masszához, de
ne használjunk mixert hozzá, maradjanak
kis “habfelhôk” a masszában.
Öntsük a masszát egy kizsírozott és
lisztezett kisebb tepsibe (20 x 20 cm vagy
20 cm átmérô), de ne csattos tortaformába!
Elômelegített sütôben 160 C-on süssük kb
egy órát vagy amíg a teteje aranybarnára
sül és a süti még puha, de nem képlékeny.
Hagyjuk a tepsiben kihûlni, legalább 3
órát.

Egyesületünk címerének megalkotója
ció alapján megalkotta Egyesületünknek, az
Óbuda-Hegyvidékiek Egyesületének címerét,
logóját, zászlóját. 2008-tól tagja a Magyar
Alkotómûvészek Országos Egyesületének.
2005-tôl folyamatosan rendez kiállításokat
megtervezett címereibôl, egyesületünkben is
volt már kiállítása. Számos cikket írt. 2014ben jelent meg „Címerekkel írt történelem”
címû könyve. A mûvész ars poeticája a
könyvben is olvasható: „Az a jó címer, amelyik mindenki számára közérthetô és szellemi üzenete a jelenen át a jövôbe mutató.”
Az idei Óhegy Napok elsô napján, június 9-én, pénteken kerül sor kiállításának
megnyitójára és egyben könyvének bemutatójára.
Benyóné Dr. Mojzsis Dóra

Óhegy Napok - 2017

Felhívás szakácsés cukrászversenyre!
a Óhegy Legjobb Szakácsa, és az Óhegy Legjobb Cukrásza cím elnyeréséért.
Június 11-én, vasárnap 10:00 órától
Tisztelt Olvasóink, kedves hegylakó
szomszédjaink. Ismét felhívjuk ﬁgyelmüket
a versenyre. A téma: „Reformáció és végvári
harcok”. A végvári vitézek nyilván szerették
a tartalmasabb étkeket, hogy legyen elég
erejük a viadalokhoz, várostromok visszaveréséhez. A paprika és a paradicsom mégnem
volt igazán népszerû, sôt az ôrölt pirospaprikát is csak jóval késôbb, már a 18. századtól
kezdték el nagyobb mértékben használni. A
rántást még nem ismerték, az ételeket kenyérbéllel (nem fehér kenyérrôl van szó!),
tejföllel, esetleg tejszínnel sûrítették. Nagyon
kedveltek voltak a vadételek, a szárnyasok,
de a halak is (fôleg böjtös napokon). A húsokhoz mártásokat fogyasztottak, rengeteg
variációban, és persze barna kenyeret.
Felhívjuk a tisztelt jelentkezôk ﬁgyelmét,
hogy fôzni a helyszínen (a Népház kertjében)
lehet, kizárólag bográcsban Más fôzôeszköz
használata nem megengedett, az egyenlô
esélyek lehetôsége miatt! Az ételek elkészítése is a helyszínen történik, csak a hámozást, tisztítást, darabolást lehet elôre, otthon
is elvégezni. Az alapanyagokat, fûszereket
és a bográcsot a versenyzôknek kell magukkal hozni, tûzifát mi adunk. A szakácsjelölteknek kb. 10-15 adag ételt kell fôzni,
amelyet aztán a közönség a helyszínen megvásárolt jegyek átadásával kóstolhat meg. Az
egyesület a szakácsok által begyûjtött jegyek
árát ﬁzeti ki, így ennek arányában térülnek
meg a résztvevôk alapanyag kiadásai. Az
ételeknek 13 óra 30-ra kell elkészülniük,

eredményhirdetés 14 óra után várható. Közönségdíj is kiosztásra kerül, a kóstolás után
lehet szavazni.
A cukrászversenyre jelentkezôknek viszont otthon kell elkészíteniük a versenyre
benevezni kívánt süteményeket, amelyeket
szintén június 11-én, legkésôbb 13 óráig kell
leadni a Népházban, mellékelve egy borítékot, rajta egy jeligét, benne pedig a cukrászjelölt nevét és a receptet.
A szakácsverseny zsûrijének elnöke Bartuska Lajos az Új Sipos Étterem séfje. A cukrászverseny zsûrijének elnöke Koch Danica
mestercukrász, aki a gyôztesnek 4.000.- Ft
értékben családi sütemény-, vagy fagyifogyasztást ajánlott fel.
A zsûri tagjai: Szabó Magdolna, az önkormányzat fôtanácsadója, Komáromy Imre
Attila, a Vadász Borrend Nagymestere és
Pirchala István az Óhegy legjobb szakácsa
versenyek kétszeres gyôztese, és a korábbi Óhegy legjobb szakácsai közül az, akit a
helyszínen a közönség választ.
Sok szeretettel várjuk a jelentkezôket,
akik kedvet és tehetséget éreznek magukban, hogy elmélyedjenek a reformáció és a
végvári harcok idejének konyhai rejtelmeiben és az eredménnyel majd a vendégeket is
megörvendeztessék!
Jelentkezni lehet továbbra is az alábbi elérhetôségen:
Benyóné Dr. Mojzsis Dóra,
az Óhegy Napok szervezôje
30-3332902
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Szerkesztôségünk örömei

Óbuda díjazottjai
Bús Balázs polgármester a hagyományokhoz híven május 6-án a Kobuci kertben átadta az Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára címet, a „Pro Óbuda”-, az Óbuda Kultúrájáért-,
az Óbuda Sportolója-díjakat és a Hidegkuti
Nándor Emlékplakettet. Mindegyik díjazott
igazán kiérdemelten vehette át a díját, de különös örömet okozott két olyan díjazott, akik
lapunkat rendszeresen gazdagítják.
Antal István, az Óbuda Újság fotós munkatársa „Pro Óbuda”-díjban részesült a több
évtizede kitartó lelkesedéssel és fáradhatatlanul végzett fotográfusi tevékenységéért, a kerület életének képekben történô megörökítése
érdekében kifejtett alkotói munkássága elismeréseként.
Antal István fotóival rendszeresen gazdagítja lapunkat is. Egyesületünk helytörténeti munkásságának kiemelkedô pillanatait
örökítette meg, többek között a jótékonysági
koncerteket, a hat felújított mûemlékünk
átadását. Legutóbb a Belsô-óbudai téglagyárak helytörténeti kiállítását gazdagította régi
téglagyári fotóival, és mindezt kiemelkedô
minôségi szinten.
Gálosfai Jenôné, Óbuda múltjának feltárását és széles körben való megismertetését
célzó, a hagyományápolást elôtérbe helyezô
küldetéstudatos tevékenységének elismerése-

ként kapott „Pro Óbuda”-díjat.
Gálosfai Jenôné Hédy, akinek ôse a 300
évvel ezelôtt Óbudára érkezô elsô német
csoportnak igazolhatóan tagja volt, több évtizedes kutatásaival tárta fel, és könyveiben
mutatta be hitelesen Óbuda ezen idôszakát,
a lakosság szokásait, kultúráját.
Hédy cikkeivel, Hegyvidékünk múltjához
szorosan kötôdô helytörténeti írásaival, szin-

tén évek óta gazdagítja lapunkat, de egyesületünk életét is. Legutóbb a „Vendéglátás
a Hegyvidéken” címû kiállítása méltán aratott sikert. Érezzük, írásai erôsíti olvasóink
„helyhez” való kötödését.
Mindkettôjüknek köszönetünket fejezzük
ki, és további munkájukhoz kívánunk erôt,
egészséget.
a Szerkesztôség

Végvári harcok Óbudán?
Bizony Kedves Olvasó, Óbuda földje sem
maradt ki a magyar történelem eme véres
epizódjából. Buda 1541. évi elfoglalásával
a városrész oszmán török fennhatóság alá
került, ezáltal hadszíntérré vált területe a
város visszafoglalásáért vívott csaták során.
Hol elnéptelenedett, hol újra benépesült.
1595-ben Nádasdy Ferenc Óbudánál verte
szét az Esztergom elfoglalására küldött török csapatokat. Azonban a föld új földesura
a budai pasa maradt, amely nem jelentette
azt, hogy a valamikori gazdag, termékeny
földrôl egy könnyen lemondott volna a
kincstár. Ennek legfôbb jele az volt, hogy
az itt maradt lakosságot nemcsak a török
adóösszeírók zaklatták, de a magyar végvári vitézek is behajtották rajtuk mind az
egyházi, mind a valamikori földesúri tartozásukat, ami mai szemmel egyáltalán nem
volt erkölcsös, emberbarát akció a részükrôl, de kegyetlen idôk jártak akkoriban. Ám
a megmaradt feljegyzésekben találhatunk
ezekrôl a vitézekrôl egy valóban humánus
tettet, amely rendkívül kockázatos volt, de
megmutatta, hogy milyen az igazi magyar
virtus. Az akciót teljes titokban, nagy elôkészülettel, óvatosan hajtották végre. Az Úr
1596 évének januárjában történt az eset,
amikor drága emlékezetû Pálffy Miklós esztergomi várkapitány vezetésével, egyetlen
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éjszaka alatt, megszöktették az óbudai jobbágyokat, hajókra és szekerekre „pakolva”
ôket. 195 szekéren és két hajón menekítették a lakókat, teljes vagyonukkal, ingóságaikkal, sôt, egy nagyobb marhacsordával.
Pálffy azt jelentette a királynak (II. Mátyás),
hogy 2066 fôt (köztük pócsmegyerieket is)
sikerült magával vinnie biztonságba. Az
óbudaiak már korábban is kérték kimenekítésüket, de egy esetleges török cselvetés

miatt ezt alaposan ki kellett vizsgálni. Pálffy katonái ügyesen használták ki az azóta
jelentôsen megváltozott földrajzi táj adottságait (hegyi utak, nagyobb vízfelület), illetve a török üldözés is eredménytelen maradt, hiszen ahhoz fentebb parancsra volt
szükség, nehogy egy komolyabb ütközetbe
bonyolódjanak. A bürokrácia néha hasznos
dolog is tud lenni.
Horváth Péter
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Szabadtéri élôzene Ingyen látogatható Óbudán
az Esernyôsben!
az összes múzeum
Június 28. szerda 18:00
Warm-up udvar (WuU) megnyitó
Szabó Benedek - Sallai László (Szabó
Benedek és a Galaxisok, Felsô Tízezer)
Belépô: 500 Ft

Idén nyáron az Esernyôs felújított belsô udvara is felkerül Warm-up Udvarként
(WuU) az óbudai programhelyszínek térképére. A különleges hangulatú helyszín kiváló lehetôséget nyújt az Óbudai Nyár és a
Kobuci Kert koncertjeire való hangolódásra.
A ﬁatal tehetségeket felvonultató zenei sorozatban a progresszív rock és világzene dominál akusztikus kiadásban.
További INGYENES koncertek és kiállítás:
• Június 8. Csütörtök 18.00 - Weszely Ernô
– Kioszk Live
• Június 15. Csütörtök 18.00 Gyárfás István
és Gyémánt Bálint Gitárduó – Esernyôs
Live
• Június 22. Csütörtök 18.00 - 16 Húr Projekt – Kioszk Live
• Június 27. Kedd 17.00 - II. Óbudai Fotótárlat megnyitó
• Június 29. Csütörtök 18.00 – Czirják Csaba Trió – Esernyôs Live
Esernyôs
Nyitva: H-Szo: 9:00-22:00, Va: 10:00-15:00.
Cím: 1033 Budapest, Fô tér 2.
T: +36 1 229 5825, +36 30 883 1953
Web: http://esernyos.hu/

Az önkormányzat május 26-án együttmûködési megállapodást írt alá a kerületben mûködô múzeumok igazgatóival,
miszerint Óbuda állandó lakosainak és
az Óbudán tanulóknak nem kell ﬁzetni a
nem önkormányzati fenntartású múzeumok látogatásáért sem. Számukra ugyanis az önkormányzati fenntartású múzeumok (Óbudai Múzeum és Goldberger
Textilipari Gyûjteményt) már 2016 óta
ingyenesen látogathatók.
Ezt a döntést Bús Balázs polgármester úr
kezdeményezte, melyet elôzetes vizsgálat
alapozott meg. A vizsgálat megállapította
ugyanis, hogy a jegybevétel kiesés elenyészô ahhoz képest, amit az Óbudán élôk a
helytörténet megismerésébôl, újabb kulturális élmények szerzésébôl proﬁtálhatnak. Az
önkormányzat fontosnak tartja a kerület kulturális értékeinek, hagyományainak minél

szélesebb körû megismertetését, ápolását, a
kerület környezeti, szellemi, mûvészeti hagyományainak feltárását, megismertetését,
a helyi mûvelôdési szokások gondozását,
gazdagítását.
A most aláírt egyezmény lehetôvé teszi,
hogy az Óbuda területén mûködô más múzeumok, mint pl. a Budapesti Történeti Múzeum (Aquincumi Múzeum, Kiscelli Múzeum,
Varga Imre Gyûjtemény, Budapest Galéria),
Petôﬁ Irodalmi Múzeum (Kassák Múzeum),
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Múzeum, Szépmûvészeti Múzeum (Vasarely
Múzeum) kiállításait is minden kerületi állandó lakóhellyel rendelkezô polgár térítésmentesen látogathassa, valamint múzeumpedagógia foglalkozásait a területén mûködô minden
alap- és középfokú oktatási intézmény tanulói térítésmentesen vehessék igénybe.
Sztamenits Adrienn

A képen balról jobbra: Kiss Imre igazgató, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Múzeum, dr. Baán László fôigazgató, Szépmûvészeti Múzeum, Bús Balázs polgármester, dr. Farbaky Péter fôigazgató, Budapesti Történeti Múzeum, Prôhle Gergely fôigazgató, Petôﬁ Irodalmi Múzeum

Kortárs szlovén mûvészek kiállítása
a budapesti Artézi Galériában. Helyszín: 1037 Budapest, Kunigunda útja 18. Megnyitó: június 10. (szombat) 17:00
Szlovénia kortárs mûvészetébôl ad ízelítôt az Artézi Galéria júniusban nyíló kiállítása, amely 4 alkotó munkáiból válogat.
Alojz Konec 1974 óta szerepel kiállításokon, festôi és graﬁkusi tevékenysége mellett
írással és tanítással is foglalkozik, „A modern mûvészet története” címû szlovén tankönyv szerzôje. A kiállításon sajátos stílusú
csendéletei láthatók.
Erna Ferjanic képzômész munkáit 130
önálló és 330 csoportos kiállításon mutatták
már be, Közép-Európán kívül Törökország-

ban, Kanadában és Kínában is láthatta alkotásait a nagyközönség. A budapesti tárlat ezúttal az Arany Nap címû, vegyes technikával
készült sorozatát mutatja be.
Marko Krvina festômûvész akvarelleket
és olajfestményeket készít, több nemzetközi díjat nyert már munkáival. Nuba sorozata
egy Dél-Szudánban élô törzs tragikus sorsát
meséli el.
Stefan Brezovnik festôként és szobrászmûvészként egyaránt kreatív és szokatlan
megoldásokkal kísérletezik. Az Artézi Galé-

ria két torzót mutat be alkotásai közül, amelyek a toreutika nevû technikával készültek.
A kiállítás megnyitóján részt vesz Ksenija Skrilec, a Szlovén Köztársaság budapesti
nagykövete, és Natasa Bergelj meghatalmazott miniszter, konzul.
A kiállítás telefonos bejelentkezés (+36
20 496 3408) után ingyenesen látogatható
2017. június 10-tôl 2017. július 6-ig.
Németh Géza mûvészeti vezetô
www.artezi.hu
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Fény derült egy rejtélyre
Mikor 1967-ben sor került az óbudai lakóházak
bontására, nekünk is fel kellett számolnunk háztartásunkat. Csodálatos, rég elfeledett tárgyak,
szerszámok kerültek elô, a cserébe kapott szûk,
új lakásunkba nem akadt hely még a számukra
is. Többségüket sorsukra kellett hagynunk, hogy
„építési törmelékként” dicstelenül fejezzék be
földi pályafutásukat.
Ezek közül a régi tárgyak közül a legfájóbb búcsút egy ﬁloxéra elleni, injekcióstû forma vörösréz szerszámtól vettünk, mely a szôlôtôke gyökeréhez hatolva nyomta be a védekezésül használt
rézgálicot a földbe.
A minap egy érdekes újság került a kezembe
1896 „deczemberében” jelent meg Budapesten. A
címe „Milleneumi Újság” volt, ára 25 „krajczár”.
Havonta háromszor jelent meg, 1-én, 10-én és 20án. Három nyelven íródott, az elôszó magyarul,
franciául és németül, Ebben az általam olvasott
számban a Millenemi Kiállítás „medállal” díjazottait ismertették magyar és német nyelven,
aszerint, hogy az illetô vezetékneve magyar vagy
német volt. Az egyik díjazottat Johann Muschi-

neknek hívták. A neve alatt állott ismertetést
most szó szerinti fordításban írom le.
„Johann Muschineket a közelmúltban a földmûvelésügyi miniszter elismerô oklevéllel tüntette ki. Azóta az üzemét minden tekintetben
bôvítette. Egész speciális terméke a „Hungária”
Philoxéra oltó /gyökéroltó/, amely a szakértôk
szerint minden ilyesfajta termék közül a legtökéletesebb volt. A zseniális feltaláló az egész környéken megszervezte ennek a zseniális berendezésnek a használatát. Muschinek, aki minden
törekvésével ezen a patrióta /hazaﬁas/ területen
tevékenykedett, csaknem minden kiállításon díjazták, Gyôrben, Fünfkirchenben /?/ és Budapesten. A miniszter is megemlítette.”
A milleneumi kiállításon különösen a mezôgazdasági körök érdeklôdését keltette fel, és a
zsûri a nagy medállal tüntette ki.
Muschinek János budaörsi lakos volt. De szíve
Óbudára húzta. Feleségül dédnagynénémet, az
óbudai Wittmann Katarinát vette. Hát, így került
ez a szerszámunk Óbudára.
Gálosfai Jenôné

Szénkénegezô fecskendô
(wuatzlspritzn)

A Zöldvillamos
A Zöldvillamos éppúgy tûnt el
a fôváros utcáiról – a többi régi
tárggyal, utcabútorral együtt –
mint az élénkpiros, bedobós postaládák, vagy azok az öntöttvas
oszlopok – belsejükben a lépcsôs
csatorna lejáratokkal – melyek
a járdaszéleken ácsorogva kedvenc hordozói lettek a ragasztható papírplakátoknak, vagy a
patinás, sárga telefonfülkék a bedobható tantuszos automatákkal.
Na, és mi lett a zöldvillamosokkal? És egyáltalán, mi is az a
zöldvillamos? Tévedés ne essék,
itt nem a zürichi utcákon békésen és halkan kocogó városi,
tömegközlekedési eszközrôl van
szó. Sôt nem is villamosról beszélnék én, hanem a csodálatos
budapesti argóról, ami zöldvillamosnak – így egy szóban írva és
mondva - nevezte el a huszadik
század elején a közterületeken
elhelyezett, zöldszínûre festett
utcai illemhelyeket. Ezek a nyilvános, nôi-férﬁ WC - k vagonhoz,
villamoskocsihoz, autóbuszhoz
hasonlító hosszúkás keskeny
építmények voltak. A wc-s nénik
általában a nôi szakaszban foglaltak helyet, de mind a nôi, mind a
férﬁ oldalon érmebedobás segítségével nyíló bejárat mûködött.
Mosdó, szappan, törülközô, papír
természetesen mindkét oldalon
volt, sôt tükör és külsô-belsô villanyvilágítás is. Persze a helyet
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már akkor sem használta mindenki szakszerûen és illendôen,
ezért a wc-s néniknek az állásuk
bizalmas volta mellett és ellenére meglehetôsen sok tennivalója
akadt a köszönésen és a pénzbeszedésen kívül.
Az egyik utolsó zöldvillamos
éppen azon a Szépvölgyi úti, falatnyi parkocskában állt, amelynek rendbehozataláért kerületünk önkormányzata szállt síkra
és kellemes kis pihenôparkká
kívánja alakítani, többek között
a „közösen tervezünk” mozgalom bevonásával. A terület Lajos
utca felöli végében (épen ott, ahol
valaha a zöldvillamos állott), egy
rozzant, használaton kívüli, álmatróz-kocsma-utánzat építménye gusztustalankodik.
Nekem egyébként személyes
kötôdésem is lenne a kis parkhoz
és a régi, szép utcabútorhoz. Az
elemi iskolát a Kolossy téri kerületi ﬁúiskolában jártam végig
1948-tól 1956-ig nyolc éven át
naponta jártam el a zöldvillamos
mellett. A nyolcadik után már kevesebbet kerültem arrafelé, mert
az elemi után az Árpád Gimnáziumba kerültem. Nem emlékszem
már, hogy mikor zárták be és
szüntették meg a kedves, de a végén ugyancsak elég büdös építményt. Egy dolog azonban máig
megmaradt az emlékezetemben
a régi zöldvillamossal kapcso-

Zöldvillamos a Rózsák terén
latosan. Amikor 1956 októberének végén a fegyveres harcok
a Schmidt-kastély ostromától a
Nagyszombat utca környékére is
elhúzódtak, akkor a lakóházunk
népe levonult a légópincévé alakított tüzelôanyag kereskedés
pince helyiségébe. Mindössze
egy éjszakát töltöttünk odalent.
Reggelre abbamaradt a fegyverek dörgése, az élet megindult
odakint, teherautók zaja szivárgott le a pincébe. Gyorsan felcsörtettünk a belsô lépcsôkön a
földszintre, emeletekre. A lakások elôtt a felnôttek megbeszélték az éjszakai izgalmakat, mi,
gyerekek, pedig uzsgyi, szüleink
tilalma ellenére kisurrantunk az
utcára. Elôször a Lajos utcában
néztünk körül, aztán bekanya-

rodtunk a Nagyszombat utcába
és már futottunk volna a Duna
part felé, amikor egyszerre csak
mindnyájan megtorpantunk. A
járdán egy férﬁ feküdt, holtan. Én
akkor láttam életemben elôször
valóságos halottat, addig csak
ﬁlmekben. Nem mertünk odamenni a hasán fekvô emberhez.
Közben lejött közénk a nôvérem,
megnézni, mit csinálunk. Meglátta a halottat és ô is elsápadt.
Aztán lehajolt, és hátára fordította a testet. Az utolsó wc-s néni
egy szem ﬁacskáját ismertük föl
a halottban.
Délután még egyszer láttam
a halottat, de már nem volt egyedül. Az édesanyja sírdogálva borult a kihûlt testére.
Szász Kálmán
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Még egyszer a magyar kutyafajtákról

Az erdélyi kopó
A kopók az agarakkal együtt
a legôsibb vadászkutyák, valamennyi vadászebfajta elôdjének
tekinthetôk. Kopószerû kutyákat
láthatunk az óegyiptomi ábrázolásokon, továbbá idôszámítás
elôtti századokból származó
leírások is említik. A nyugati típust az egykori kelta kopó képviselte, mely a rómaiakkal eljuthatott Pannoniába is. Keleti típusú
kopók érkezhettek a Kárpát medencébe a hunokkal, avarokkal,
magyarokkal, kunokkal. Ezek
leszármazottaiból alakult ki az
évszázadok során a pannon kopó
és ennek erdélyi változata az erdélyi kopó.
A X.-XI. századi vadász és
pásztorkutyáink létezését igazolja az a lelet együttes, mely egy
fölnégyelt elôkelô nô mellé/fölé
dobált hat teljes kutyacsontvázat
tartalmaz (Visegrád). A hat kutya
közül három nagytestû pásztorkutya, egy közepes testû kopó,

egy nagytestû és egy kistestû
agár. A kutyák nyilvánvalóan
az elítélt nôhöz tartozhattak, bizonyítván annak magasabb társadalmi rangját. ( A fölnégyelés
a középkori Magyarországon az
uralkodóval szembeni hûtlenség
és felségsértés megtorlása volt.
Nyugaton (Frankfurt, Nürnberg
stb.) még a kora újkorban is
gyakorolták. Például II. Rákóczi
Ferenc bécsújhelyi börtönébôl
történô szökését segítô Lehmann
kapitányt a császári haditörvényszék ítélete alapján 1701ben szintén fölnégyelték.)
Különbözô színû kopókat láthatunk a Képes Krónika (XIV.
sz.) miniatúráin, valamint egy
XVII. századból származó -medvevadászatot ábrázoló- erdélyi
serlegen. Az egykori ábrázolásokból tudhatjuk, hogy két változatát tartották. A magashegyi
változat vörös alapszínnel, míg
az erdei változat a másiknál ma-

Kutyaiskola
A JÁRDÁZÁS TANÍTÁSA – 2. RÉSZ
Egy városi kutya számára nagyon fontos
megtanulni, hogy engedély nélkül nem léphet
az úttestre, hiszen az élete múlhat rajta. Az
elôzô írásunk elméleti alapjai után lássuk,
hogyan tanítsuk meg ezt a gyakorlatban!
A tanításhoz azt a tudást fogjuk felhasználni, amit a helyedre küldésnél már
elsajátított a kutya. Elôször is magunkhoz
veszünk egy jó adag jutalomfalatot, és elindulunk sétálni. A gyakorlást mindig ingerszegény környezetben kezdjük el, azaz
válasszunk olyan útszakaszt, ahol nincs
másik kutya, és kicsi a forgalom. Itt is szintszerûen fogunk haladni, azaz néhány napig
gyakorolunk 1-1 lépcsôfokot, és ha abban
már magabiztos a kutyánk, akkor léphetünk tovább. Nézzük a szinteket!
1. Odaállunk a járdaszegély mellé - akárcsak a helyedre küldésnél a fellépô mellé
–, kiadjuk a Járda! vezényszót, és a falattal
felcsaljuk a járdára a kutyát. Fontos, hogy
most mind a négy mancsával fel kell lépnie
a járdára, csak ekkor jutalmazzuk meg.
2. Ezután a fellépôzésnél tanultakat
alkalmazva haladunk tovább: növeljük a
járdán eltöltött idô mennyiségét, majd elkezdünk távolodni a kutyától. Ha a járdán
marad, mindig megdicsérjük falattal, ha
lelép róla, kitartott kézzel, lassan visszavezetjük. Ha a helyedre küldést korábban
már jól megalapoztuk, néhány nap járdázás
után el kell jutnunk oda, hogy a kutya akkor

gasabb, fekete-vörös jegyekkel.
Magyarországon a kopózás a
XIX. századig az egyik legelterjedtebb fôúri vadászati mód volt.
A kopófalka az egykori udvarházak reprezentatív tartozékának
számított. Egy jó kopóért egy
három éves erdélyi csikót adtak.
A kopó szavunk eredeti jelentése elkapó, megfogó, megragadó.
Minden bizonnyal a vadat megfogó, elkapó tulajdonságára, feladatára utal. Nagyon jó a szaglása. Hajtja és állítja a vadat (állóra
ugat). Hajtás közben vezetôjétôl
távol is önállóan dolgozik.
A falkás kopózás az angoloknál és a franciáknál terjedt el,
mely máig létezô kifejezetten
elit sport. A vadászok lóháton kísérik ki a kutyákat, melyek szag
után hangosan csaholva követik

is fent marad a járdán, ha falatot veszünk a
kezünkbe, és tôle 50 cm-re kirakjuk. Ekkor
léphetünk tovább.
3. Most az a célunk, hogy mi az úttesten
sétáljunk, a kutya pedig a járdán maradva
kövessen bennünket. Ehhez a kezünkbe
veszünk egy jutalomfalatot, kitartjuk a járdán álló kutya elé kb. 50 cm-re, kiadjuk a
Tovább! vezényszót, és elindulunk az úton.
A cél az, hogy a kutya a járdán maradva
kövessen. Ha lelépne, rögtön megállunk.
A falatot mozdulatlanul tartjuk, és várjuk,
hogy visszalépjen a kutya. Ha nem lépne
azonnal vissza, kiadjuk a Járda! vezényszót,
és lassú, utalásszerû mozdulattal segítünk
neki, hogy visszaugorjon a járdára. Mindezt
addig ismételjük, amíg a kutyával biztonságosan tudumk sétálni úgy, hogy nem lép le.
Ekkor megyünk tovább.
4. A kutyával együtt sétálunk a járdán
az úttest felé. A járdaszegélyhez érve nem
állunk meg, csak kiadjuk a Járda! vezényszót. A kutya valószínûleg utánunk fog
jönni. Amint lelépett, rászólunk a Nem! vezényszóval, és falatot teszünk a szája elé.
Kiadjuk a Járda! vezényszót, és megvárjuk,
hogy a kutya visszalépjen a járdára mind
a négy mancsával. Ekkor megdicsérjük és
megjutalmazzuk. Közvetlenül ezután mi is
visszalépünk a járdára, és megismételjük
a gyakorlatot. 5-6 ismétlés után a Futás!
vezényszóval feloldjuk a kutyát, és hagyjuk pihenni. Addig kell ezt ilyen formában
gyakorolnunk, amíg a kutya megszokja azt,
hogy akkor is fent maradjon a járdán, ha mi
lelépünk róla.

a megtalált nyomot. Magyarországon ma már sehol sem kopóznak lóhátról. Az erdélyi kopó
a gyalogvadászatokon is bevált.
Erdély elvesztését követôen
állománya végveszélybe került,
mivel a románok törvényileg
dúvaddá nyilvánították, és elrendelték valamennyi egyedének kiirtását. A „keményfejû”
székelyeknek
köszönhetjük,
hogy mindezek ellenére néhányat meg tudtak menteni, s
így a fajtát megôrizték. 1968ban sikerült elôször egy párt
Magyarországra kicsempészni,
majd további néhány egyed bevonásával a hazai tenyésztést
megindítani.
Napjainkban is két változata
létezik a rövidlábú, alacsonyabb,
zsömlesárga erdélyi kopó, valamint a magasabb, fekete alapszínû erdélyi kopó. Mára már
csak a fekete nemzetközileg
elfogadott fajta. A zsömlesárga
önálló fajtaként történô nemzetközi elfogadtatására a magyar
kinológia nem tett kisérletet, így
valószínûleg kihalásra ítéltetett.
Hódosi József

Mire ﬁgyeljünk?
Felejtsük el, amit eddig gondoltunk a járdázásról! Amikor a járdaszegélyhez érünk,
ne ültessük le a kutyát, és ne is próbáljuk
kényszerrel fenntartani a járdán. Hagyjuk,
hogy lelépjen, és onnan léptessük vissza.
Ugyanúgy viselkedjünk, ahogyan a helyedre küldésnél már begyakoroltuk!
Rózsa Péter
a Szivárvány kutyaiskola alapító oktatója
www.szivarvanykutyaiskola.hu

Kutyaiskola
Beszélgetések a kutya oktatásáról.
Rózsa Péter,
a Szivárvány kutyaiskola alapító oktatójának elôadása a Táborhegyi Népházban,
Június 17-én, szombaton, 17:00 órakor.
A részvétel ingyenes.
(Kutyák nélküli elôadás!)
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Pedagógus nap
Tûzoltó utcai kórház, onkológia, gyermekosztály. Kislány fekszik az ágyban, már
másra nincs ereje.
- Mondd, kint milyen az idô?- kérdezi az
önkéntest, aki körülötte tesz-vesz.
- Ne is kérdezd, vihar van, szakad az esô,
ronda egy idô van odakint - jön a válasz, kicsit benne van, hogy kincsem, nem is tudnál most sétálni, hiszen az egészségesek is
otthon vannak.
- És ugye te hoztál esernyôt? Nem szeretném, hogy megázz.
Ott a kis angyal, aki nemsokára felrepül
a mennybe, szenved, törik, és nem magát
sajnálja, hogy igen, neki csak ennyi jutott,
nem lesz édesanya, nem tanulhat, nem látja
meg a Balatont, a tengert már elképzelni se
fogja tudni, nem lesz szerelmes és nem éli
át az emberélet állomásait, hanem azon aggódik, hogy a másik hazajut-e tôle anélkül,
hogy megázna. Önmagunk felülmúlásának
hívja ezt a szakirodalom, más ezt évekig tanulja, a gyönge kislány zsigerbôl tudja.
Meséli nekem a középiskolai tanárom,
ﬁzika szak, Óbuda Gimnázium, aki annyi,

de annyi orvost, gyógyszerészt, ﬁzika tanárt nevelt ki. Aki mindenkinek megtanította a ﬁzikát, a gondolkodást, a küzdést, a
tanulás szeretetét, a mûvészetek tiszteletét,
aki nem csak a saját osztályára koncentrált,
hanem ﬁgyelmébôl jutott az összes tanítványának. Legendás alak, egyik tanítványa
az ELTE ﬁzika szakán vizsgázott, szóba
került, hogy kinek a tanítványa, megállt a
levegô, azt mondták, nekik ez elég, elkérték
az indexét és beírták az ötöst. Pedagógus.
Nyugdíj után is az, mert ô éli a pályát. Segít
és nevel és ad, bôséggel, szeretettel, mert
ezt szokta meg és ez neki a természetes.
Meséli a fenti történetet, mert a mai napig önkéntesként reál tantárgyakat tanít a
kórházban. Nekem folyik a könnyem, mert
igen, ilyenek a gyerekek, mindig van mit tanulni tôlük, és igen, ilyen egy igazi pedagógus, mindig van tôle mit tanulni, még így,
ötvenen túli diákjaként is.
Víg Kriszta néni, boldog pedagógus napot kívánunk!
Mikes Kriszta és
az összes hálás diákja

Mese
Mégpedig a nagyravágyó benzines fûnyíróról. Aki ráadásul türelmetlen, amiért nem teljesítik a régesrégen óhajtott
vágyát, amennyiben elektromos fûnyíró
szeretne lenni...
Így aztán eszi magát egész a rozsdahatárig. Sót fondorkodik. Igen zajos. Büdös
fellegeket gyárt teljes gôzerôvel. Imigyen
közvetíti törekvését, megértést remélve a
maga módján.
Fokozódó vágyakozását reprezentálva
vasár- és ünnepnapokon „csúcsrajárat”.
Amikor is az értetlen népek délig akarnának henteregni. Ilyenkor aztán mértéktelen hanghordozóvá válik.
Csak megértik koncepcióit. Az ám,
csak úgy száguldoznak a decibelek. Az
igyekezete akkor a leghatékonyabb, ha a
polgárok szabadidejükben a kerti füvön
napozgatnának. Pláne jó, ha a kertjükben
szeretik kiteregetni a mosott ruhákat száradni. Sajnos sokszor elôfordul, nem tud
elég meggyôzô lenni a szegény gépezet.
Ezek képesek berekeszteni az összes nyílászárót, nahát ...
Ki sem lehet füstölni ôket. Az is hatásos, ha netán vidám kerti bulit tartanának.
Még akkor is, ha mondjuk egy-két telekkel
odébb zajlik az örömködés. Sajnos ilyenkor
csak a recsegô hangszínezet dominálhat, az
értékes benzingôz nem érvényesül. Aztán
addig- addig dünnyög, pukkadozik a mérges benzines fûnyíró, mégis csak ledarálja
a füvet. Elôször is, az nem fordulhat elô,
hogy ne nyírjon. Másodszor azt is jól tudja:
a szomszéd gyep mindig is szebb! Ezt pedig
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nem engedheti meg. Amúgyis szakmai öntudat hatja át gépi lelkét: milyen remek is a
jól ápolt, szépen nyírt angol gyep.
Tudomására jutott, mesélik is - egyszer
- egy vicces kedvû pesti ember arról faggatta az angol gyeptulajt: mondja lordságod, a kastélyt övezô gyönyörû gyep hogy
s mint tenyészik, mitôl ilyen virulens,
dús? A válasz szerint: a jól megmûvelt,
tápdús talajba elvetjük a kiváló minôségû,
hagyományos fûmagot. Majd a kikelt,
megerôsödött gyepet sûrûn öntözzük. Aztán idônként gondosan megnyírjuk. Ha így
teszünk vagy négyszáz éven át, pont ilyen
lesz, mint ahogy most is látható. You see!
Here you are!
Most már csak abban reménykedik a
dühöskedvû benzines masina, hátha kitalálják a jószándékú emberek, hogyan is
teljesülhetne a vágya és végre villanyos
fûnyíróvá avanzsálhatna. Hátha lesz erre
is egyszer csak valami példa és csak utánozni kell.
Kivárja. Halad a Világ, „mindenki lépik
egyet!” Errefelé, vagyis mifelénk, pedig
a vágyaknak úgysem szokott ﬁnanciális
oka, gátja lenni.
A halkan duruzsoló, a továbbiakban pedig vidáman tenné a dolgát. Ki ne örülne,
ha teljesülhetnének az álmai.
Aztán az is van ám, ha mûködik a „ma
nekem, holnap neked” elv, ez a derûs
irányzat vezérelhetné a békés egymás
mellett élést. Így az okos fûnyíró!
Kézit csókolom!
W.Grass
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Helyesírási
történet
Sandy Kanadában született, nagymamája tanította magyarul. Nagyi ﬁatalon került Budapestrôl Torontóba.
Még mindig szépen beszélte, és a Magyar Házban rendszeresen gyakorolta
is az anyanyelvét, de ahogy idôsödött,
írni bizony már egyre kevésbé tudott.
Az unokáját mindig is érdekelte a
magyar néptánc, és egy ösztöndíjjal
sikerült elérnie, hogy két évet Magyarországon tölthessen. Úgy gondolta, ha
beszéli a nyelvet, zökkenômentesen
elboldogul. Természetesen magával
hozta házi kedvencét, Hópelyhet is. A
fôváros III. kerületében bérelt lakást.
Teltek-múltak a hetek, néhány hónap
után Hópehely igencsak torzonborz
külsôt vett föl.
– Hópehely! Itt az ideje, hogy megnyiratkozz! – mondta Sandy a fehér
kutyuskának. A liftben összetalálkozott az ismerôs, szomszéd hölggyel,
és megkérdezte, tudna-e ajánlani egy
kutyakozmetikust. (A lány nem akart
az internetre hagyatkozni.)
– Ó! Itt van egy a közelben – hadarta a néni –, csak menj a templom felé,
és utána lesz a „Fittebleszelszalon”.
Sandy rövid séta után meg is látta a
feliratot: „FITTEBB LESZEL!” SZALON.
A lány már a bejáratnál furcsállotta a
„Kutyát bevinni tilos!” feliratú táblát,
de az ölébe vette a kis fehér ebet, és
minden bátorságát összeszedve bement az épületbe. A recepciónál felvilágosították, hogy itt testépítô-szalon
üzemel, és bizony a kutyakozmetika
egy sarokkal odébb van.
– Szívesen elkísérem! – sietett segítségére Tamás, a szalon tulajdonosa.
Kellemesen elbeszélgettek, és a lány
öt perc múlva szégyenkezve, kacagva
olvasta a feliratot: „FITT EB LESZEL!”
KUTYAKOZMETIKA.
Sandy levonta a tanulságot. A magyar nyelvet nem elég jól beszélni, de
az olvasásnál, írásnál ismerni kell a
helyesírást is, különben eltévedhet az
ember. A lány azóta külön órákat vesz
magyar nyelvbôl, és egyáltalán nem
zavarja korábbi tudatlansága, hiszen
így ismerte meg Tamást, késôbbi barátját.
Moldován Richárd
8. osztály
(A történet bekerült a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny jubileumi
szövegalkotási pályázatának díjazott
munkái közé. A végleges eredmény
május 20-án derül(t) ki.)
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Iskolai hírek
Az idei május nem csak esôben gazdag.
Rengeteg programtól színes a tanulmányi
életünk:
Alsósaink: Jakab Kristóf, Bereczki Áron
és húgocskáik jógázni járnak, s egy frissen
kiadott jóga könyvben is szerepelnek.
Kónya Eszter és Sánta Nikol sikerrel
vette az akadályt a Harrer Öko-Angol versenyen.
Az alsós szépíró versenyen is eredményt
hirdettünk. Bronz minôsítést kapott: Berta Buda (1. o), Szilágyi Réka (2. o), Pôcze
Annamária (3. o) és Kónya Eszter (4. o).
Ezüst minôsítést kapott Szûcs Jázmin (1.
o), Boross Ágnes (2. o), Jean Jázmin (3. o)
és Molnár Flóra (4. o). Arany minôsítésben
részesült Solti Zita (1. o), Pázmándi Renáta
(2. o), Paulik Flóra (3. o) és Berecz Fanni
(4. ). Gratulálunk, és bízunk abban, hogy
magasabb évfolyamon folytatandó tanulmá-

nyaik során is megôrzik írásbeli munkáik
gyönyörû külalakját.
A fôvárosi Benchmark csapatversenyen
ügyesen vettek részt 6. évfolyamosaink,
akik az eggyel idôsebbekkel vetélkedtek.
Az idegen nyelvi mérésre 17-én, szerdán
került sor a 6. és 8. évfolyamon. Minkét évfolyamon minden tanulónk 60 %-nál jobb
teljesítményt nyújtott, így eredményességünk 100%.
Korábban már jeleztük, hogy iskolai csoportunk angliai tanulmányúton vett részt.
Sok szép élménnyel tértek haza, no meg
egy kis ﬁnomsággal, melyet megkóstolhattak a tanítványok és tanárok egyaránt. Beszámolóikat e lapszám hasábjain olvashatja
a nyájas olvasó.
Anyák napjára számos köszöntô lap készült és gyönyörû verssel, énekkel örvendeztették meg a kicsik anyukájukat.

A madarak és fák napját a Gyermeknappal együtt szervezzük meg. Hagyományos
akadályversenyt terveztünk a hegyre, az
új kilátógömb környezetébe. Tanulóinkat
tíz csoportba osztottuk, minden évfolyam
képviselteti magát egy-egy csapatban. Így
a tudás- és képességszint arányos, így
mindenki részt vehet a feladatok megoldásában. A különbözô készségek folyamatos
fejlesztése is megvalósul, hiszen a feladatokat is így tervezték meg a pedagógusok.
Az akadályok között kísérô tanárokkal vonulnak a menetlevéllel és házi csomagolt
elemózsiával felfegyverkezett hadaink.
Az énekkari jutalomkirándulás és az
ösztönzô program egy, illetve két napos kirándulása is aktív kalandparkban lesz: Az
osztálykirándulások is számos élménnyel
kecsegtetnek a szaktárgyi vizsgák után.
Kádár Eszter

Lajos Dóri a túraszervezô
Reggel kinéztem az ablakon, esett az esô, nem
vágtam neki a hegynek.
Szegény Lajos Dóri! Elmosta a májusi esô a komoly
elôkészítô munkát. Oda a
„Családi Túranap”, vagy
„Fenntarthatósági
Túranap”! Mindegy hogy nevezzük, elmosta. Dél fele
elállt az esô, este kíváncsian csörgettem: mi történt?
- Nagyon jó volt, sokan
voltak, élvezték, csupa pozitív visszajelzést kaptunk,
összesen 81-en jöttek el, gyerekek, ﬁatalok és idôsek is.
Hát mit mondjak, elképedtem. Micsoda kitartás
van a túrakedvelôkben!
Kiss László, a túra egyik
pontôre levelében írja,
hogy „a táj szépsége mellett az ellenôrzô pontok
játékainál az emberek arcán
megjelenô jókedv, az öröm, a
csodálkozás fogott meg! Mindezt tetôzi, hogy a kreatívan,
nagy odaﬁgyeléssel megszervezett és lebonyolított túrába egy
olyan pozitív üzenetet is belebújtattak a szervezôk, mellyel
könnyen lehet azonosulni!”
Tudom, hogy hegyi család
sarja vagy. Ki ne ismerné nagyszüleidet, az ôslakos Sáringer
házaspárt, vagy édesanyádat,
az Erdôalja Isi Ági nénijét. De
téged mi késztetett arra, hogy
túranapot szervezz a Hegyen? –
kérdeztem.

- Több éve rendszeresen teljesítménytúrázom,
kirándulok
járom a természetet és szeretném ezt az élményt másoknak
is átadni. Ezért kezdtem bele a
túraszervezésbe is. Miért épp itt a
hegyen? Mert szép, könnyen elérhetô és sok lehetôséget biztosító
táj, mely megfelelô egy ilyen túra
megszervezéséhez.
A Gaia, a Népház, az Útilapu
hogy kapcsolódik egymáshoz?
- Az Útilapu Hálózat 1993-óta
mûködô civil szervezet, melynek
egyik munkacsoportja a Gaia
munkacsoport, aminek célkitûzése, hogy környezettudatossá formálja látogatóinak szemléletét,

melyet különféle programok
keretében igyekszünk megvalósítani. Ilyen alkalom a Gaia
túranap is. Hegyi lakos révén
ismerem az Óhegy Egyesületet
ezért kerestem fel és kértem
meg, hogy kapcsolódjanak be
a Túranap szervezésébe.
E munka, vagy talán hobby, igazodik szakmádhoz?
Mi a végzettséged?
- Végzettségem több is van.
Egyrészrôl „geográfus” és
„környezetkutató” a hivatalos
megnevezése a diplomáimnak, de emellett fotós szakmám is van.
Magad jártál-e komolyabb túrákon, és ha igen,
akkor hol?
- Mint említettem, több
éve túrázom, nem csak teljesítménytúrákon, de lehetôségeim szerint a túrázás egyéb
formáit is ûzöm, mint például
a kirándulás, a terepfutás, a
magashegyi túrázás. A Tátra
magaslataitól kezdve Magyarország legtöbb és legszebb részeit
is bejártam. A kisebb túráktól
kezdve a hazai legismertebb és
legnehezebb teljesítménytúráit is,
mint például a „Mátra 115” elnevezésû köztudottan extrém szintemelkedésû túrát vagy a Kazinczy
Emléktúrák 200 km-es távját.
Hát most már mindent értek,
és kívánom, hogy rengeteg élmény érjen az elkövetkezendô
években.
Felcsuti László

Normanok
várai
és Tudorok
városai
Az Általános Iskolámmal
Angliába utaztam. Az út 2017.
április 23-ától 29-éig tartott.
Angliában sok érdekes és izgalmas program volt, de nekem mégis a Warwick kastély
és London tetszett a legjobban.
A Warwick kastélyban nekem
maga a vár és a solymászat
tetszett a legjobban. A vár és
területe hatalmas és nagyon
szép volt. A labirintus izgalmas volt az állomásain pecséttel igazoltad, hogy mindenhol
jártál, és végre kijutottál. A
vár belseje a termek, szobák
érdekesek és egyben furcsák
is voltak és a viaszszobrok is
nagyon élethûnek tûntek. A
vár kertjében gyönyörû szép
pávák és vadkacsák járkáltak,
és itt volt a solymászat és sas
reptetés, e közben elkezdett
esni az esô, de szerencsékre
csak 5 percig tartott, aminek
én örültem, de a madarakat
és az angliai embereket az esô
sem nagyon zavarta. Ezután
ﬁnom hamburgert ettünk, amikor ismét elkezdett esni, de
most már jégesô, ami szintén
csak pár percig tartott. Aztán
kisütött a nap.
Verebélyi Zsombor 5. b
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Egy briliáns ötlet a Brit Iskolából

A Brilliant Idea of the British School

A szomszédunkban, a Kiscelli utcában székelô British International
School, Budapest (fordítása: Budapesti Brit Nemzetközi Iskola) az idén
arra adta a fejét, hogy megpróbáljon
tartalmat adni az 1%-os adófelajánlásnak a diákok szülei körében. A diákok, vezetô tanáruk, Suzanne Halliday irányításával maguk szereztek
egy jótékonysági eseményt. Azokat
a környékbeli civil szervezeteket
hívták meg egy közös bemutatkozásra, amik az 1 %-os adófelajánlást
fogadhatják. Így volt szerencsénk az
Óhegy Egyesületet is bemutatni az érdeklôdô szülôknek és az iskola
tanárainak. Hátránnyal élô embereket, vagy épp környezetet védô
egyházi és profán hátterû civil szervezetek társaságában voltunk,
de közösséget összefogó szervezetként egyedül. Felhasználtuk az
alkalmat és fényképekkel, Óhegy Hírek lapszámokkal, eseményekre
szóló brossurákkal, Rafﬁ sütikkel felszerelve meghívást adtunk át az
iskolában egybegyûlteknek. Örömmel vennénk, ha a diákok és tanáraik élnének a lehetôséggel és egy-egy hangversennyel, kiállítással, az Óhegy Hírekben fotókkal, esszékkel színesítenék a közösségi
életünket vagy egyszerûen csak részt vennének programjainkon.
Szeretettel látjuk Ôket! Köszönet az iskolának a meghívásért, a szervezésért, kívánjuk és reméljük a folytatást.
László Sarolta és Dónal Ó Néill nevében is:
Molnár Andrea

The British International School Budapest, located in our neighbourhood
in Kiscelli köz, had the idea for the ﬁrst
time this year to give practical content
to the 1% tax contribution. Conducted
by their CAS teacher, Suzanne Halliday,
the students themselves organized the
Charity Fair. Civil organizations from the
neighbourhood entitled for 1% tax offer
were invited to introduce themselves.
Together with organizations with or without a religious backround, most of them
supporting the handicapped, Óhegy
Egyesület had the possibility to give a picture on itself, its mission, its objectives with the offered amounts.
Our Association was the only community centred civil organisation. We used this occassion to present a standard invitation to our
events to the teachers, students and their parents also by providing
photos of our life, alongside with our newsletter, the Óhegy Hírek,
broshures and Rafﬁ’s cakes. We would be glad to hear their concerts
or see their exhibitions, or even to read their writings with photos in
our Newsletter. Or, simply to welcome them on our events.
They are welcome in our community!
Here I express our thanks to the School for the invitation to and
the organization of the Charity Fair. We wish them well with this
great project.
On behalf of Saci László and Dónal Ó Néill
Andrea Molnár

„BORIVÓKNAK VALÓ” borongós bordalok, jobbára balladák a péntek délutáni boresten. Halványpiros és aranyszín bor kacsint ránk
az üvegkancsókból, Arany, Petôﬁ, Vörösmarty, Villon, Ady, Hamvas Béla és még sok más jeles, borértô szerzô mûveinek elhangzása közben. Mosolyra derítô látvány és mélyen szántó, vagy épp magasröptû gondolatok, olykor derûsen bölcs, netán mókás sziporkák füzére, ami jókedvet teremt és erôt ad szívnek, szellemnek, testnek és léleknek egyaránt. Színtiszta örömöt jelentett hallgatni a
vegyeskar erôtôl duzzadó elôadásában idônként föl-fölcsendülô vidám bordalokat, itt-ott némi szellemes pajzánsággal is fûszerezett
szövegekkel. Végül sokszólamú csevegés, fûszeres borok ízlelgetése és csupa díjnyertes (édes és sós) sütemény kóstolgatása mellett.
Minden érzék tehát teljes mértékben el lett kényeztetve. Csoda-e, hogy a mûsor után - ahogy a kép is mutatja - ugyancsak magasra
csapott a hangulat? Csak bánhatja, aki kimaradt. Némi bor is megmaradt, így szomjan aligha maradt volna. - Domján Ferenc jegyzete
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AZ EGYESÜLET
HÍREI
Szerette a napot
Hosszas betegeskedés után távozott el
közülünk Ort János, a kertész. Szerettük
közvetlenségét, vidámságát, élveztük közösségformáló erejét, közvetlen munkatársai
pedig jó fônöknek tartották.
János
1991
februárjától, közel
három éven át volt
az Egyesületünk
megbízott
elnöke. Sokat tett az
Egyesületért, és
az akkor még fôvárosi tulajdonban
lévô Házért. Nevéhez kötôdik az
Önkormányzat és
az Egyesület által 1994 januárjában elôször
aláírt Együttmûködési megállapodás, miszerint az akkor tulajdonossá vált Önkormányzat a Népházat az Egyesület használatába
adja. A különbözô szervezetektôl lassan kiürülô épületet fenntartotta, kertjét is rendbe
hozta.
A Hegyen sokan ismerik Ort Jánost a
kertek mûvelôjét, aki az Óhegy-hírekben
megjelent „Kerti dolgaink” cikksorozatában
havonta látta el javaslataival az olvasókat.
Elsô cikke már a lap 1996 évi elsô számában
megjelent, majd 20 éven át minden hónapban olvashattuk.
Szerette a kertet, a napot, a napsütötte kertet. Szinte hallom, ahogy mondja: ne
aggódjatok ﬁúk, most átmegyek oda, ahol a
nap kél, onnan jól fogom majd látni virágzó
kertjeitek.
Felcsuti László

HAVILAP (MKM 226.674/1998)
Kiadja: Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete,
1037 Budapest, Toronya u. 33.
Telefon: 30-230 6994
E-mail: egyesulet@ohegy.hu, www.ohegy.hu
Felelôs kiadó: Felcsuti László elnök.
Szerkesztô: Mikes Kriszta, Dienes Andrea.
Hirdetésfelvétel:
Óhegy Egyesület. Telefon: 70-325 3416
Elôkészítés: Petit Typo Bt.
Nyomás: Granatalma O.Sz.Sz.
Megjelenik: 3000 példányban
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,,Egynek minden nehéz,
sokaknak
semmi sem lehetetlen”

Nyitott könyvespolc a Népházban
Könyvmegálló? Könyvsziget?
…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 szívesen 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 indult mozgalom az elmúlt 5-6 évben
számos német, osztrák és svájci városban
meghonosodott, az elsô szekrényeket 1990ben állították fel a németországi Darmstadt-

ban és Hannoverben. Azóta Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, az Óbudai Platán
Könyvtár és a csillaghegyi KultúrMontázs
Civil Egyesület közösen csatlakoztak az olvasásnépszerûsítô programhoz, és számos
KönyvMegállót létesítettek Óbudán is, és
mind sikeresen mûködik.
Nem mi találtuk ki tehát, de ez a kezdeményezés mindannyiunké. Találhatunk
olyan könyvet, amit eddig nem is ismertünk, pedig igazán érdeklôdési körünkbe vág. De rábukkanhatunk 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

Helyünk a világban
Ahol az ôsi bölcselet és a tudomány
összeér.
Dr. Brezovits László
elôadása a Táborhegyi Népházban,
Június 6-án, kedden, 18:00 órakor.

Hegyvidéki Séta – Kör
Indulás minden szombaton 9:30-kor
a Viharhegyi út/Erdôalja út
találkozásától.
Jelszó: „Maradj ﬁtt!”
További infó: 20 590 2975

Állandó programok
a Táborhegyi Népházban

Képviselôink
fogadóórái

1037 Budapest, Toronya u. 33.

Rácz Andrea 8. vk. minden
hónap második csütörtökén
17:00-18:00 h – Bécsi út 77-79.
alatti Fidesz irodában. Tel: 20200 0017
Farkas Balázs 4. vk. minden
hónap elsô csütörtökén 16:0018:00 h – Bécsi út 77-79. alatti Fidesz irodában. 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 bejelentkezés esetén, Tel: 367 8791

Hatha Jóga - Balázs E.
h., 18:15-19:45, cs. 18:45-20:15
Kismama jóga
8:15- 9:45, p. 15:00-16:30
Kismama torna
h. 17:00-18:00, sze. 11:00-12:00
Lelki Egészség-ôrzô Klub
k. páros19:00-21:00
Mozgásfejlesztô kreatív tánc és balett (kicsiknek) k. 16:30-17:15
Jazz és modern tánc (nagyoknak)
k., cs. 17:15-18:15
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
Bridzs klub
sze. 18:00-22:00
Kismama klub
páros p. 11:00-12:30
Gyermekbalett
p. 17.00-18.00

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.

11

2017. június

XXII. évfolyam, 5. szám

ÓHEGY-HÍREK

HEGYVIDÉKIEK
INGATLANIRODÁJA

SÁGI MAGDI
INGATLANIRODÁJA

Építési telkek, családi házak, új építésû
és használt lakások értékesítése és bérbeadása

Óbuda - Hegyvidéki ingatlanok

ÓBUDALUX
INGATLANIRODA
TESTVÉRHEGY
TÁBORHEGY
REMETEHEGY
MÁTYÁSHEGY
ARANYHEGY
ÜRÖMHEGY

É RT É K E S Í T É S E , B É R B E A D Á S A
Sági Magdolna irodavezető
1037 Budapest, Hegyláb u. 5.
Mobil: 06 30 378 5113
E-mail: sagimagdi1@gmail.com
www.sagimagdi.ingatlan.com

HOLISZTIKUS KOZMETIKA
SZEMÉLYRE SZABOTT KEZELÉSI PROGRAMMAL,
ADRIENNE FELLER ÉS PANAROM TERMÉKEKKEL
Farkas Timi 06 20 936 3218

1037 Budapest,
irodavezetô-építész
Erdôalja út 46.
150 aktuális ingatlant keresô ügyfél, 300 eladó vagy kiadó ingatlan ajánlat

Gyógymasszázs, gerincterápia

E-mail: obudalux@oi.hu

Kéz- és lábápolás

HÍVJON BIZALOMMAL!

Esztétikai és gyógypedikûr
Csizmás Fruzsina 06 20 284 8818

06 30 696 6969

AromaBeauty Szépségszalon

Forster Judit

www.obudalux.hu | www.obudaihegyvidek.hu

Volenszki Tímea 06 20 491 1844

1031 Bp., Torma Károly u. 13.
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ANGLIA. Az út nagyon fárasztó volt, de megérte átutazni Németországon, Franciaországon, Belgiumon, Ausztrián és egy kicsit Hollandián is. Ha megkérünk valakit, hogy mondja el, hogy mi jut elôször az eszébe, valószínûleg azt mondaná, hogy: London, az emeletes
buszok, a piros telefonfülkék, az angol zászló, a Big Ben, a királynô és az esô, de fôleg az esô. Nos, amikor mi Angliában jártunk, az angol
idôjárás nem a szokásos arcát mutatta, mert nem esett olyan sok esô, mint amire számítottunk. A szállásunk a bristoli öböl partján volt,
Nekem legjobban London tetszett, igaz, rengetegen voltak, de aznap volt a legjobb idô. Londonban megnéztük a Buckingham palotát (sajnos csak kívülrôl), a Big Bent, a London Eye-t és a szent James parkot is. A szent James parkban sok aranyos mókust láttunk, akik ide-oda
rohangáltak a fák között. Annak ellenére, hogy maga az utazás nagyon kimerítô volt, jövôre is szívesen elmennék. Kuczy Anna Virág 5. b
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