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Adventi koszorút
készítünk
a Táborhegyi Népházban
november 25-én,
szombaton, 17:00 órakor.
(Részletek a 3. oldalon)
Elôadássorozat a Táborhegyi Népházban

Titkos társaságok
Következô alkalom
november 28-án, kedden 18:00 órakor.
Etelközi Péter elôadása:
Szabadkômûvesek a kezdetektôl
napjainkig.

„Gyere velünk Versországba!”

Családi vasárnap a Táborhegyi Népházban (1037 Bp., Toronya utca 33.)

NOVEMBERI MÓKA
Közös éneklésre, játékra, táncra, kézmûveskedésre várja a gyermekeket a mókamester:

Csomor Katalin
Gyertek minél többen, érezzük magunkat jól!

november 19-én, vasárnap délelôtt 10:00 órai kezdettel.
Belépô a szokásos: a rangidôs gyermek 1000 Ft, a tesók 500 Ft.

Kerti bográcsozás
Hagyományôrzés, tapasztalatcsere.

Óbudai Kamarazenekar
ôszi koncertje

November 19-én, vasárnap 8:30-tól,

a Táborhegyi Népházban

a Táborhegyi Népházban.

november 17-én,
pénteken 19:00 órakor.

Verskedvelô barátaink elôadásai
a Táborhegyi Népházban

Fakanálvezetô:
Krzyzewsky Miklós

november 10-én,
pénteken 18:00 órakor,

(Részletek az 5. oldalon)

Purcell: Abdelazer - szvit
Olsvay Endre: Tarsoly
Vivaldi: Concerto G-dúr (RV 146)
Vivaldi: Concerto D-dúr (RV 121)

Legkedvesebb verseibôl válogat:
Etelközi Péter

Ne tölts a délelôttöt fôzéssel!
Gyere el!

Vezényel: Gazda Péter

Angol nyelvû társalgási kör
Fejleszd jó hangulatban a meglévô
angol tudásodat.
Minden szerdán 19:00 órakor,
Dónal Ó Néill vezetésével

Vasárnapi mozi
Mark Pellington: A szomszéd /1999/
november 5-én, 17.00 órakor
David MacKenzie: A préri urai /2016/
november 19-én, 17.00 órakor

Vasárnapi ebéd
a Táborhegyi Népházban

november 19-én, 12:30 órakor

(Részletek a 3. oldalon)
Szabadulj meg más hasznára
felesleges cuccaidtól!

Menü:
Babgulyás sertéslábszárral

Csere-Bere Nap!

Jegyek elôvételben vásárolhatók
1000 Ft-ért (gyerekjegy 500 Ft)
péntek délutánig a Népházban,
és az Erdôalja úti ABC-ben.

November 18-án,
szombaton 10-16 óráig.

A Táborhegyi Népházban

(Részletek a 9. oldalon)

Jön a Mikulás
december 3-án, vasárnap

Programok
Angol nyelvû társalgási kör minden szerdán 19:00
Vasárnapi mozi
november 5. v.
17:00
Gyere velünk Versországba november 10. p. 18:00
Kamarazenekari koncert
november 17. p. 19:00
Csere-bere-nap
november 18. szo. 10:00
Kerti bográcsozás
november 19. v.
8:30
Családi vasárnap
november 19. v. 10:00
Vasárnapi ebéd
november 19. v. 12:30
Vasárnapi mozi
november 19. v. 17:00
Ádventi koszorúkészítés
november 25. szo. 17:00
Titkos társaságok
november 28. k. 18:00
Mikulás a Népházban
december 3. v.
10:00
Mikulás a Virágos-nyeregben december 3. v.
16:00
Állandó programok
9. oldalon
A következô lap megjelenésének idôpontja:
2017. november 30.

Délelôtt 10.00 órakor a

Táborhegyi Népházba,
(a kicsiny gyermekekhez)
délután 16.00 órakor a

Virágos-nyeregbe.
(Részletek a 9. oldalon)
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Szelﬁ Majranek Krisztinától
részét kitölti a muzsikálás. Volt zenekar is
amiben doboltam. Most nincsen, de készül
egy saját kis stúdió-cd azokkal a zenészekkel, akik ott tanítanak a zeneiskolában.
Iskolai rendezvényen is dobolt már…
Nagyon jó banda volt. A „szertárbend”
nevet adtuk a zenekarnak. Igazgató Úr
gitározott, egy apuka szintén, Berci bácsi
a szolfézs tanár hegedült és én voltam a
dobos. Ballagás alkalmából leptük meg a
gyerekeket.
Mit szólnak hozzá a gyerekek, hogy az
iskolatitkár dobol?
Van, aki nem tudja, de sokak számára
én vagyok a „dobos néni”. Tetszik nekik.

Természetes
közvetlenséggel fogad, kellemes
beszélgetôtárs, búcsúzóul
a verseskötetét dedikálja.
A 137-es buszon belelapozok. Érthetô szép gondolatok, jó formaérzékenység.
Legyen itt egy-kettô az
elsô benyomásokból.
(Lejegyezte
Babiczky László)
Hogy lesz valaki iskolatitkár itt az Erdôalja úton?
Szerencsém volt, egy
kellemetlen álláskeresô periódus után találtam ezt a
hirdetést. Megpályáztam, s
azóta itt dolgozom.
Azt csiripelték a verebek,
hogy a gyermeke is ide jár.
Nem volt kérdés, hogy
idehozom, mert megfogott
az iskola családias hangulata. Elôször az állásinterjúnál
jártam itt a hegyen. A hegy
lábától fölnézve csak sejtettem, hogy a Viharhegyi
úton túl is van még valami.
Kíváncsi voltam mindig, de
sosem jártam itt fent.
Az iskolatitkári feladat az
egyike azoknak, ahol órán
kívüli helyzetben találkozik
az ember az ezerarcú gyermekhaddal. Hogy
barátkozik ezzel a feladattal?
Gond nélkül. Bizalommal fordulnak
hozzám, nagyok is, kicsik is. Nagyon örülök, lehetôségem szerint mindenben segítem ôket. Akár ha ceruza kell, vagy valamilyen komolyabb dolog.
A japán nyelv tanulása hogy fért bele az
életébe?
A japán nyelvet nyolc éves koromban
szerettem meg, egy ,,nindzsás” ﬁlm hatására. Felnôttként, autodidakta módon

Coda
Kottalap a szélben csendesen lebegett,
Felszállt a földrôl, s vitte a lendület
Hol egyik, hol másik oldalát mutatta
A hangjegyek már alig látszódtak rajta.
Elállt a szél, s így megindult lefelé
Lágyan keringve, az emberek elé
Ott feküdt a földön, elhagyatva
Cipôsarkak áttapostak rajta.
Csendesen zokogta a ráírt dallamot
Végül aztán fáradtan elhallgatott
S mert senki sem hallotta szomorú énekét
lapja elszakadt, önmagát tépve szét.
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Majranek Krisztina

Veled vagyok
Ha veled szemben, az utcán menet
Észre sem vesznek az emberek
Ne félj, én ott vagyok veled!
Ha az idôvel dacolni nem lehet
Ha megtörtént, ami megtörténhetett
Ne félj, én ott vagyok veled!
Ha alkotni próbálsz, és megremeg kezed
Ha ledöntve állnak a gondolat-hegyek
Ne félj, én ott vagyok veled!

kezdtem el japánul tanulni és egy év
alatt önszorgalomból alapfokú nemzetközi nyelvvizsgát tettem. Innen nem volt
megállás, több nyelvtanfolyamon is részt
vettem, japán anyanyelvû tanárok segítségével készültem, és sikeres lett a nemzetközi középfokú vizsgám is. Úgy terveztem, hogy japán-angol tolmács leszek, de
az élet picit közbeszólt és elkanyarodott
velem másfelé. Jelenleg a mindennapokban nem használom, de sok japán nyelvû
ﬁlmet, animét, sorozatot nézek. Terveim
között szerepel a felsôfokú nyelvvizsga is.
Ez egy jó hobbi, csakúgy, mint a dobolás.
Karban tartja az agyat. Szerintem az angolnál könnyebben elsajátítható nyelv. Az
írásjegyek ellenére is.
Dobol? Ez nem igazán iskolatitkárokra
jellemzô passzió.
Igen, igen. Elég régóta dobolok már s
idén sikerült felvételt nyernem egy zeneiskolába, ahol remélhetôleg jobban belekóstolhatok a zenei világ rejtelmeibe.
Nem feltétlenül nôi hangszer a dob!
Úgy történt, hogy a kisﬁamat levittem a
dobsuliba. Én ott ragadtam, kipróbáltam…
megtetszett, tehetségesnek tartottak, azóta is csinálom. Fiam most technikai szünetet tart. Ô így szokta mondani, ha kérdezik. Én, amikor csak lehet, zenélek, azért,
hogy jól érezzem magam. A szabadidôm jó

Ha úgy zenélsz, hogy megszakad szíved,
Ha karod elgyengül, hangod megremeg
Ne félj, én ott vagyok veled!
Álom jön újra, ha lehunyod szemed
S álmod mérges kígyóként tekereg
Ne félj, én ott vagyok veled!
Ne félj, én ott vagyok neked!

XXII. évfolyam, 9. szám

Adventi koszorút
készítünk
a Táborhegyi Népházban
(1037 Toronya utca 33.)
november 25-én, szombaton,
17:00 órakor.
Advent a karácsony elôtti várakozás
idôszaka. Legismertebb jelképe az ádventi koszorú a három lila, egy rózsaszín
gyertyával. Az elsô gyertyát már december 3-án, az elsô adventi vasárnap megygyújthatjuk, majd vasárnaponként újabbat és újabbat.
A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvô fényt, a
Karácsony eljövetelét. E koszorú készítésében segít minket Várkonyi Bea és Flóra, valamint Zsigmond Ágnes, akiknek
vezetésével korábban nem csak ádventi
koszorút, hanem kedves, ötletes karácsonyfadíszeket is készítettünk.
A belépés ingyenes, a kellékek ára koszorúnként 1200.- Ft.
Elôzetes bejelentkezést szívesen fogadunk a +36209941431 telefonszámon,
hogy a szükséges kellékek mennyiségét
meg tudjuk becsülni.
Szeretettel várjuk felnôtteket és gyermekeket egyaránt.
az Egyesület
Vezetôsége
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Mór tragédia a Tarsoly mellett
Barokk hangverseny kortárs zenével fûszerezve a Táborhegyi Népházban,
november 17-én, pénteken, este 7 órától
Az Óbudai Kamarazenekar Gazda Péter karmester úr vezényletével a szokásos
ôszi koncertjét adja a hegylakó közönségnek a Népházban.
Elhozzák nekünk Henry Purcell (16591695) egyik szvitjét, aminek több dallama
is nagyon ismerôs lesz nekünk. Angol barátaink a mindösszesen 36 évet élt nagyhatású zeneszerzôjük darabját népszerû
ﬁlmjeikhez szívesen használják zenei
betétként. Abd el-Ouahed ben Messaoud,
a barbár marokkói király mór követe sikertelenül közvetített királya és az angol
király között, a történetet tragédia formájában dolgozta föl a korabeli angol irodalom.
Purcell a tragédiához írt egy 10 tételes
kísérôzenét Abdelazer avagy a Mór viszszavág címmel, ami a színdarabot és talán
magát a történetet is túlélte, a mai napig
sikerrel szerepel a koncerettermekben.
A rôt pap, Antoni Lucio Vivaldi (16781741) már régi barátja a Népház koncertlátogató közönségének. Két concertót hallgathatunk meg a barokk zenei nagymester
nagyvilági paptól. Vivaldi élete csupa szélsôség volt, a sors hintáztatta az elismertség és kivetettség között, az egyházi árvaház zenetanári posztja és a zajos színpad

között, de kínzó ellentét feszült a beteges,
gyenge porhüvely és a lángoló zseni, újító
zenei elme között is. Zenéje 300 év elteltével is kellemes szórakozást ígér.
Kellemes meglepetés lesz a kortárs zenei darab, ami a két barokk nagymester
mûvei között hangzik el. A Liszt Ferenc
Zeneakadémia Mûvésztanára, aki egyúttal
az Óbudai Kamarazenekar tagja, Olsvay
Endre komponálta a Tarsoly címû darabot.
Kíváncsian várom jómagam is.
Hívjuk és várjuk a Hegylakókat és a távolabb élôket is, gyerekeket - felnôtteket egyaránt.. A koncert után a szokásos pogácsás,
ásványvizes állófogadást tervezzük. Kérjük,
aki teheti, segítse ki a készletet egy kis süteménnyel, borocskával, elôre is köszönjük.
Az állófogadáson megpróbáljuk faggatni
majd Olsvay Endrét is, ha megengedi, a
komponálásról és a tanári munkájáról is.
A hangverseny mûsora:
Purcell: Abdelazer - szvit
Olsvay Endre: Tarsoly
Vivaldi: Concerto G-dúr (RV 146)
Vivaldi: Concerto D-dúr (RV 121)
A koncertre a belépés ingyenes, várunk
mindenkit szeretettel.
Molnár Andrea

„Építs robotot!” szakkör nyílt napja
Utcazene
fénybörtönben
Tamási Gábor fotókiállítása
az Artézi Galériában,
1037 Budapest, Kunigunda útja 18.
Megnyitó: 2017. november 11.
(szombat) 17:00
Tamási Gábor 1970 óta foglalkozik
fényképezéssel. Többek között a Néprajzi
Múzeum fotósaként, majd a Mozgó Világ
külsô munkatársaként dolgozott. Munkáiban a megszûnô vagy éppen átalakulásban lévô ipari létesítmények, épületek
sorsa éppúgy megjelenik, mint az ezekhez
kötôdô emberek helyzete, élete és hétköznapjai.
A kiállítás megnyitóján Fuszenecker
Ferenc és Lôrincz Ferenc „Egyszer volt…”
címû kisdokumentumﬁlmjét is láthatják az
érdeklôdôk.
A kiállítás telefonos bejelentkezés (+36
20 496 3408) után november 11-tôl december 6-ig elôzetes bejelentkezés után
ingyenesen látogatható.
Németh Géza
mûvészeti vezetô
www.artezi.hu

a Táborhegyi Népházban (1037 Budapest, Toronya u. 33.),
november 11-én, szombaton 9:00-11:30-ig
A Provektor Alapítvány
szervezésében már második
éve heti rendszerességgel
tartjuk a szombati „Építs robotot!” szakkört 10-14 éves
gyermekek számára a Népházban.A szakkör fô proﬁlja
a LEGO MINDSTORMS robotok építése, programozása
és a LEGO Digital Designer
(LDD) tervezô programmal
új szerkezetek tervezése.
Az LDD megismerésével a
robotépítés otthon virtuálisan is folytatódhat.
A 6–7. évfolyamos gyereknek ezenkívül megmutatjuk Pyton programozási
nyelv alapjait is. A szülôk

részérôl is folyamatos az érdeklôdés e modern „játék”,
a robotépítés iránt. Ezen
szülôi igény alapján határozta el az Alapítvány, hogy
november 11-én 9:0011:30-ig nyílt napot tart.
A nyílt napra elsôsorban
a 10-14 éves korosztályú
gyermekes szülôket várjuk,
gyermekeikkel együtt.
Jöjjön, tapasztalja meg,
hogy milyen, amikor a
gyermek elmerül egy valódi játékban, ami észrevétlenül fejleszti a kreativitását,
problémamegoldó képességét, koncentrációs készségét és a kismotoros kéz-

mozgásait. A programozási
alapokkal pedig egy különleges világ nyílik meg a
számára, ami a jövôjének is
új irányt szabhat, lehetôséget teremtve a sikeres IT-s
szakemberré válásához.
A rendezvény ingyenes,
azonban a korlátozott létszám miatt regisztrációhoz
kötött.
Jelentkezni, regisztrálni
az info@provektor.hu címen küldött e-maillel lehet,
november 10-ig.
A jelentkezést e-maillel
visszaigazoljuk.
Matyi Sándor
szakkörvezetô

Varga Mihály miniszter, országgyûlési képviselô megbízásából

DR. KÔVÁRI BÉLA ÜGYVÉD INGYENES JOGSEGÉLYT TART
a Táborhegyi Népházban (1037 Bp., Toronya utca 33.)

MINDEN HÓNAP MÁSODIK CSÜTÖRTÖKÉN 18-20 ÓRÁIG.
Bejelentkezés nem szükséges.
További információ a +36-20-200 0017 telefonszámon
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Süngarázsról még egyszer
Meglepô
igazságokkal
szembesülhetett a Táborhegyi Népház közönsége a
természet világából, szemüveget cseréltek mindazok,
akik ott voltak Orbán Zoltán elôadásán, október 19én este. Az új szemüvegen
keresztül nem csak a Hármashatárhegy északi, keleti
hegyoldalait láttuk, hanem
az egész kerek földgolyóbist.
Összegyûrt repülô óriásszônyegeket kellett néznünk,
a vándormadarak tömegeinek áramlását. A fészekfosztogatók közül rehabilitáltuk
a varjakat és szajkókat, befeketítettük a rigókat. A cinkék
vegaétrendjét húsosra cseréltük. A sérült és beteg madarakról levettük a kezünket és
a természet betegellátó rendszerére bíztuk ôket, mert számolni tanultunk: ha az összes
fészek összes ﬁókája felnôhetne, akkor csak madárból
állna a világ, de mégsincs
így. Láttuk, ahogy az énekesmadár a nyári napsugárral
perzselteti le tollairól az élôsködôket. Láttuk az odukat
belülrôl. madárodut, süngarázst, sôt, darázsgarázst is.

A hangyáknak stoptáblát állítottunk a ház oldalában, a kisegereket megszelidítettük.
Láttuk és beláttuk: tollas,
begyes, tüskés, bundás, bôrös lábas és lábatlan állati
lakótársaink a mi tutujgatásunk nélkül is elélnek, sôt,
nélkülünk jól megélnek és
megélik mindennapi küzdelmeiket. Alkalmazkodnak
hozzánk és szívesen veszik
az okos gondoskodást, ami
bennünket is elszórakoztat. A legegyszerûbb kerti
limlomokból, dirib-darab faágakból csodás várakat emelhetünk lakótársainknak az
ablak elé, ahova vizet, szotyit,
magokat hordhatunk. Tegyük
is meg és csodáljuk a természet ajándékát. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!
További útmutatóért kérem

Drávamentén járva ezer élmény között
egy receptet is kaptunk Dragas Katalintól,
az eszéki idegenvezetônktôl.
Az eredeti eszéki gombóc receptjét. Íme:

Eszéki gombóc
750 gr fôt, áttört burgonya, 150 gr sima
liszt, 150 gr rétes liszt, 1 egész tojás, 40 gr
cukor, 10 gr só, 25 gr mák, 30 gr darált dió
és szilva.
A gombóc pörköléséhez vaj, prézli-zsemlemorzsa, dió, mák, fahéj, cukor szükséges.

a Nyájas Olvasót, hogy keresse föl a Magyar Madártani Egyesület honlapját, ahol
a természetlátó szemüvegét
élesítheti, az állatok szokásairól és szükségleteirôl
tudakozódhat, építkezéshez
ötleteket kaphat. Az elôadáson is bemutatott madárodu,
az elôadó Orbán Zoltán rendkívül szórakoztató, szemléletes könyve, a Madárbarátok
könyve címû kiadvány más
hasznos portékákkal együtt
az Egyesület boltjában.
Az Óhegy Egyesület ezúton is megköszöni Orbán
Zoltán természettudósnak, a
Magyar Madártani Egyesület
munkatársának, szóvivôjének a nagyszerû elôadást,
az új szemüveget a régi
valósághoz, az érthetô tolmácsolást az állatok és az
emberek között. Az eladáson elhangzott kifejezések a
tolmácsmunka részei, így a
süngarázs, darázsgarázs is. A
fotók, a korábbi és a mostani
lapszámban megjelentetett
fotók szerzôje is Orbán Zoltán. Szívesen várjuk vissza a
Népházba.
Molnár Andrea

A burgonyát a héjában megfôzzük, kihûtve megpucoljuk és áttörjük. Hozzáadjuk a
lisztet, tojást, sót, cukrot, mákot és a darált
diót. Jól összedolgozzuk, a tésztából gombócokat készítünk, majd belenyomunk egy
szilvát, amit szilvalekvárral is megtöltünk.
Ezt követôen forró vízben kifôzzük a gombócokat. A megfôtt gombócokat átforgatjuk,
megpörköljük a prézli, vaj, dió, mák, fahéj és
cukor keverékén.
Tálaljuk, tejföllel, szilvalekvárral és fahéjas cukorral. Biztos sikerre számíthatnak!
Dragas Katalin

Veres Benjámin (3. osztály):

Az egér szerencséje
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer
egy egér meg egy macska. A macska nagyon
jó vadász volt. Különösen egerekre tudott jól
vadászni.
Egyszer, amikor a gazdaasszony rántott
sajtot csinált ebédre, az egér arra somfordált.
Megérezte a sajt illatát. Gondolta magában,
hm, milyen jó lenne enni abból a ﬁnom sajtból. Ahogy az asszony panírozta az egyik
sajtdarabot, az egér odament, és elcsent egy
kicsit belôle.
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De az asszony észrevette, és elkezdett sikítozni:
– Segítség, egy egér!
A macska erre egybôl odasietett, de már
késô volt. Az egér a darabka sajtot már bevonszolta az odújába. A szegény macskát
pedig diétára fogták.
Itt a vége, fuss el véle. Mert én voltam a
kisegér, a bátyám a macska, és a gazdaszszony az anyukám.
A történet igaz volt. -)))
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Céklapástétom
Az ôsz már kopogtat, és tarsolyában
szerencsére megérkezett a sokak által várt
céklaszezon is. Tobzódhatunk a különféle
céklasaláták választékában, vagy még cékla
chipset is süthetünk. Szóval, ha tényleg szeretjük a céklát, ezeken túl mindig jöhet olyan
íz kombináció, mely rabul ejt, és helyet kér a
listánkon.
Azok kedvéért, akik még nem tudják, elismételem a cékla áldásos hatásait, melyek
annyira nélkülözhetetlenné teszik étrendünkben: kiváló méregtelenítô, vastartalma
vörösvérsejtjeink mûködését támogatja, ásványi anyag tartalma számtalan pozitív hatást fejt ki szervezetünkre. Vérnyomáscsökkentô, memóriajavító, roboráló – stb., stb.,
azaz irány a zöldséges!
Fôzzünk meg 3 közepes céklát, majd meghámozva lereszeljük. Hozzá jön egy nagyobb
sárgarépa, egy fej lila hagyma, 1 kisebb fej
fokhagyma, mind-mind lereszelve.
Kikeverjük még 5 dkg vajjal, 1 kis pohár
tejföllel, sóval, ôrölt köménnyel.
Ha a hûtôben jól összeértek az ízek, máris
kenhetjük pirítósra, de némi sajt vagy hús
társaságában is biztos siker ígér.
Mikóné Ormos Márta

Utcai ivás-evés
Van egy jogszabály, amely tiltja a
közterületen való alkoholfogyasztást.
Gyakorlatilag az utcai ivást. Nagyon helyesen. Századokkal ezelôtt megszülettek
a sörözôk, kocsmák, restaurantok, nevezzük akárhogy. Ezek célja az volt, hogy a
megszomjazót kiszolgálják.
Az árpa és komló házasságából született édes-keserû gyermek, a sör megérdemel annyit, hogy tisztességes körülmények között igyuk meg.
Nyáron az utcát járva, jól öltözött nôket láttam, akik kisebb-nagyobb palackokat lóbáltak és pár méterenként belekortyoltak. Ôket miért nem bünteti meg a
rendôr? Cselekedetük ugyanolyan visszataszító, mint a járdán iszogató csövesé.
Miért e kettôs mérce?
Nem az ital színe, vagy a palack formája visszataszító, hanem az önfegyelem
hiánya.
Hogy nem tud valaki parancsolni a
szomjúságának addig, míg elér egy vendéglátóhelyig, ahol emberi méltósággal
ihat valamit.
Tudom, tudom, az emberek sietnek,
mert sok a dolguk. El kell érni a szoláriumba, a ﬁtneszbe.
Hova rohantok, emberek? A nagy semmibe rohantok, ahol a tartalom silány, a
forma rettenetes.
Pirchala
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Kerti bográcsozás
Hagyományôrzés, tapasztalatcsere november 19-én, a Táborhegyi Népházban.
Fakanálvezetô: Krzyzewsky Miklós
Az elsô bográcsozás sikerére
való tekintettel folytatjuk a kurzust. Minden bográcsozni vágyóra számítunk. Arra is, aki már
tapasztalt szakács, és arra is, aki
most kezd, hiszen átveheti szomszédjától a tudást, beletanulhat
ebbe az igen hasznos ugyanakkor igen kellemes, szórakoztató
szerepkörbe.

Másodszor jövünk össze
az udvaron. Aznap mindenki
ugyanazt fôzi. Ez alkalommal
fakanálvezetô Dr. Krzyzewsky
Miklós lesz, aki az „Óhegy legjobb szakácsa” díj birtokosa.
Kezdés elôtt elmondja szempontjait, tanácsait, majd miután
mindenki belekezd a fôzésbe
ügyel a minôségre. A szakácsok

„Kerti Bográcsozás” csatnival. Tele a
kert, szakácsokkal és segítô társaikkal, tûz
fölött rotyogó bográcsokkal, majd az ebédre
érkezôkkel. Aztán a ﬁnom csatnis dagadóval jóllakott szomszédokkal, barátokkal.
Vidám hangulat, viccek, kacagás, és mindenekfelett a kellemes ôszi napsütés. Mi kell
ennél több?
Hogy mi?

pedig ezalatt kicserélik tapasztalataikat és vidáman várják a végeredményt. Elôirányzott fôzet:
babgulyás sertéslábszárral
Az alapanyagokat mi szerezzük be, a fakanálvezetô felügyelete mellett, és mindenki abból
fôz. Így szakácsok megtapasztalhatják, hogy ugyanazon alapanyagokból, de különbözô mód-

Komoly erôfeszítés, mire az asztalra kerül
egy ﬁnom tál étel: az alapanyagok megvásárlása, szállítása, hûtése, az eszközöket a kert
zugaiból összeszedni, autóba rakni, szállítani
oda- és vissza, elpucolni elôtte és utána.
Aztán a kertben meghámozni és apróra
vágni 8 kg hagymát, felcsíkozni 15 kg húst,
mosni, magozni 8 kg szilvát, almát, birst, jó
10 kg burgonyát. Ezt követôen már csak a

szerekkel, mennyire különbözô
ízek hozhatók létre. A jelentkezô
szakácsoktól, ebédelô vendégeiktôl, és a vasárnapi ebéd vendégeitôl 1.000.- Ft jegyárat kérünk,
ami az alapanyagok költségfedezetéül szolgál.
A következô találkozóra tehát november 15. szerdáig kell
jelentkezni Krzyzewsky Miklós
fakanálvezetônél, e-mail: miklos@
krzyzewsky.hu vagy tel.: 30-942
6535, hogy a szükséges kellékeket és az alapanyagok mennyiségét idôben meg lehessen becsülni.
az Egyesület Vezetôsége

tûzgyújtás, a fôzés van hátra – anélkül, hogy
lekapjon, de ízes legyen a jó fûszerektôl. Az
ötven adag kiporciózása már csak ráadás ...
Köszönet a szakácsoknak, Köszönet és
hála a szervezést, az elôkészítô munkát és
felelôsséget vállaló fakanálvezetônek, Rajnák Lacinak. De hogy látja mindezt Ô, mint
fakanálvezetô? Miként gondol az elsô kerti
bográcsozásunkra – kérdeztük.

Sertésdagadó chutneyval, burgonyával – „két pofára ette”
Október idusán kora délelôtt
mindenki ott sürgölôdött a
Népház udvarán, közben lázas
egyeztetés zajlott az aktuális
szakácscsapat tagjai között, mert
tudjuk, szabadban fôzni igen
sokféleképpen lehet, de egyformán soha.
Rögtön az elsô, de valamennyi
azt követô kérdésben is döntésre kellett jutnunk: hol húzódik a
praktikum, a rendelkezésre álló
fôzéstechnika és eszközök, valamint az önálló alkotás határa? A
valamit magára adó szakács számára persze az egyetlen ideális
út az, ha maga készíti el az ételt.
A mi esetünkben négyen, négyféle módon. Igen ám, de a receptbôl következôen ez 2-3 tüzet és
bográcsot jelentett volna szakácsonként – ami lássuk be, kicsit

bonyolulttá tette volna az ügyet
és kilátástalanná a 12:30-as tálalást. (Így is csúsztunk jó egy órát,
amiért ezúton kérek elnézést).
A társak - leginkább Bánki
Rita és csapata - önmegtartóztatása hozta a megoldást, egy üstbe került az összes hús - az ízét
nem rontotta el - a chutney két
bográcsban készült Etelközi Péter kitartásának köszönhetôen.
Felcsuti Laci jó tíz kiló burgonyát
szemenként alaposan ledörzsölve, két nagy bográcsban készítette el a hajában fôtt krumplit.
Érdemes az esetbôl tanulni, a
következô három alkalomra sarokpontokat állítani:
• megfelelô, klasszikusan ”egytálételes” recept kiválasztása,
• egy bográcsban, 2 óra alatt el
lehessen készíteni az ételt,

• szerencsés, ha 9-kor már ég a
tûz, így esélyes, hogy 10 óra
elôtt fôni kezd a bogrács tartalma (ne feledjük, a tûzrakás is
okozhat meglepetést és késedelmet nyirkos körülmények
között),
• az alapanyagok beszerzését
praktikusan a Fakanálvezetônek kell vállalnia (nem könynyíti a helyzetét, hogy elôtte
való este még változhat, hány
adagra kell számolnia),
• aki jelentkezésével megtisztel
minket, annak a szakácsnak
illik viszonoznunk gesztusát
az alkotás lehetôségével, örömével.
A történések beláttatták velem, a recept nem volt a legszerencsésebb választás, és ezért
elnézést kell kérjek. Társaimat

is megkövetem, akik most kevésbé csillogtathatták meg a
szakácstudományukat, annál
inkább partnerek voltak lojalitás és megoldáskeresés terén.
Mint látjuk, a fenti konklúzió
azért hasznot is hozott, amelyre
érdemes tekintettel lenni legközelebb.
Gyógyír lelki sebeinkre a remek vendégsereg, akik a ritka
szép idôjárásnak (is) köszönhetôen remekül érezték magukat és köszönet azoknak, akik
elismerô visszajelzéssel méltatták az ízeket. Rám mégis a legnagyobb hatást Tibor kisﬁának
ôszintén elégedett tekintete hozta, aki – apai állítás szerint - nem
szereti a húst, de ezt most „két
poﬁra ette”.
Rajnák László
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Volt egyszer egy temetô
Az évszázadok során Óbudán több köztemetô mûködött.
A XVII-XVIII. századtól ezekben a temetôkben jellemzôen
közösen temetkeztek a különbözô felekezetek. Korábban
külön-külön voltak felekezeti
temetôk, de idôvel (fôleg a
helyhiány miatt) ez a szokás
megváltozott. Talán kevesen
tudják, hogy a Táborhegyen
is volt egy ilyen temetô. Ez a
temetô 1881-tôl mûködött a
Bécsi út - Táborhegyi út - Farkastorki út - Laborc utca által
övezett területen. Korábban itt
is szôlôföldek voltak, de a ﬁloxéra pusztítása miatt a föld
szabaddá vált egy új óbudai temetô létrehozására. A temetôben közösen, a területet felosztva temetkezett a katolikus,
a református, az evangélikus
és a zsidó felekezet. Késôbb a
Csillaghegyen felszámolt temetô halottait is itt helyezték
örök nyugalomba. A valamikori
temetôrôl kevés adat maradt
ránk. Azt tudjuk, hogy közepén állt a Kereszt-kápolna, egy
neogótikus épület, amelynek
építési költségeit az Igert család fedezte és Hofhauser Elek
tervei alapján épült fel 1889ben. Valószínûleg már elôtte
is állhatott a helyén egy kisebb

kápolna. Az épület megmaradt
részeit az 1960-as évek elején
bonthatták el. A Táborhegyi
temetô rossz, csúszós, agyagos talajra épült, meg is telt,
ezért a fôváros 1905-ben egy új
óbudai temetô létrehozásáról
döntött. Az új temetô 1910-ben
nyílt meg, a Táborhegyi (Öreg)
temetôt pedig bezárták. Sajnos
a temetôbôl szinte semmi sem
maradt. Régebben közkedvelt kirándulóhely volt, sokan
jártak ide gesztenyét szedni.
Most az Óbudai Szabadidôpark
mûködik a helyén. Egy épület
azonban részben ma is áll. A
Bécsi úton haladva, a régi vámház után (sárga épület a Táborhegyi út sarkán), a Laborc
utcánál áll a valamikori zsidó
szertartásépület. Ugyan hozzáépítettek egy modern részt
(nagy, sötétített üvegablakok),
de még jól láthatóak az épület
tetején a törvénytáblák, illetve a valamikori Dávid-csillag
helye (körkeret). Ilyen ortodox
szertartásépületben fürdették
meg az elhunytakat és készítették elô a temetést, szigorú szabályok szerint. A sors játéka,
hogy a régi temetô helyén, egy,
fôleg a gyermekek kikapcsolódását biztosító park mûködik.
Horváth Péter történész

Batyky Botond (5. osztály):

Lusti, a lusta törpe
Egyszer volt hol nem volt élt egyszer
három törpetestvér: Buksi, Morci és Lusti. Buksinak mindig remek ötletei voltak,
amelyeket sok szorgalommal meg is valósított. Morci mindig egy picit durcás volt
és semmi nem tetszett neki igazán, de
azért elfogadta Buksi ötleteit, és sokat segített neki. Lusti, a legkisebb viszont utált
dolgozni, és inkább a mezôn hajkurászta a
szebbnél szebb pillangókat.
Egyszer a három törpe elhatározta, hogy
építenek egy szép, közös házat a réten.
Buksi és Morci nekiláttak fákat vágni és
sarat tapasztani. Lustinak igen egyszerû
feladatot szántak: gyûjtsön ágakat, sok füvet és leveleket a tetôhöz, illetve a kényelmes fekvôhelyek elkészítéséhez. Lustinak
azonban esze ágában sem volt buta fákat
gyûjtögetni, inkább játszadozott a réten a
pici fehér pillangókkal.
Egyszer csak észrevett egy különleges,
kékszárnyú, viszonylag nagy termetû pillangót. Annyira lenyûgözte a pillangó, hogy
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Lusti úgy érezte, ezt a szépséges példányt
most muszáj elkapnia. Futott, futott, kergette a pillangót, ahogy csak bírta, de a pillangó mindig gyorsabb volt nála. Lusti észre
sem vette, hogy beesteledett, és sehol sem
látta az épülô házat és a testvéreit. Már nem
hallotta a kopácsolást sem. Arra lett ﬁgyelmes, hogy az égen nagy, szürke felhôk gyülekeznek. Néhány perc múlva megdörrent
az ég, és óriási vihar támadt. Lusti nagyon
megijedt, gyorsan valamilyen menedéket
keresett. Meg is pillantott egy nagy odvas
fát, ahová behúzódhatott. Egyre jobban fújt
a szél, és Lusti nagyon bánatos lett.
– Jaj, most hogy fogok hazatalálni?
Olyan egyedül vagyok, fázom és éhes vagyok. Azt sem tudom merre induljak. Óh,
bárcsak én is dolgoztam volna a testvérkéimmel! – szomorkodott Lusti.
Hamarosan elállt a vihar, és ô elindult
arra, amerre a testvéreit gondolta. Nemsokára meglátott egy kis házikót, melynek
ablakaiból meleg fény áradt. Lusti nagyon

megörült, ahogy tudott, elkezdett futni a
házikó felé. Ahogy benézett az ablakon
látta, hogy testvérkéi a jó meleg szobában
kortyolgatják a ﬁnom bodzateát. A kis törpe bekopogott az ajtón.
– Gyere be! – hallatszott a házikóból. –
Végre itt vagy, te világcsavargó, már úgy aggódtunk érted! – örvendezett Buksi.
– Meg sem érdemled, hogy beengedjünk!
– mérgelôdött Morci.
– Bocsánatot kérek, kedves testvérkéim,
ígérem mostantól én is mindig szorgalmasan
dolgozom, és nem hagylak magatokra a sok
munkával! Kérlek szépen, hagy maradjak itt
veletek! – könyörgött Lusti.
– Na jó - egyezett bele a két testvér –,
bôven elférünk itt hárman is! Már ki is találtuk neked az elsô munkát, amivel jóváteheted a hibát: hozz egy kis tûzifát a kályhához, hogy jó melegben aludhassunk!
– Köszönöm szépen, drága testvérkéim! –
lelkendezett Lusti, és boldogan szaladt el
egy kis fáért.
Ezentúl Lusti mindenben segített a testvéreinek, kérés nélkül dolgozott, amikor
csak szükség volt rá, és ha akadt egy kis
szabadideje, akkor máris szaladt a rétre,
hogy pillangókkal játszadozhasson.
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Iskolai hírek
Az ôszi betakarítások idején
nagy örömmel jelentjük, hogy
az országos Bolyai matematika csapatversenyen 3.-osaink:
Auber Adél, Emôd Maja, Pázmándi Renáta és Szilágyi Réka
Nóra, valamint 4.a-saink közül
Farkas Dániel Bence, Liptay
Panni Bella, Markovics Dóra
és Rónai Natasa az elsô 10-ben
végeztek, így a szóbeli fordulóra behívják ôket. 6.b-seink:
Berta Zsombor, Szabó Konrád
László, Szarka Bendegúz Andor és Verebély Zsombor a 15.
helyre érkeztek az elsô fordulóban.
Az állatok világnapja alkalmából szervezett rajzversenyen
évfolyamonként
áttekintve
rengeteg pályázatot értékelt a
zsûri. Elsô lett Farkas Lili Boglárka, Nádudvari Hella Linda
(1. o.), Balázs Minka (2.a), Barta
Zsóﬁa (2. b), Zarkóczy Karsa,
Zarkóczy Kende (3. o.), Koncz
Boglárka (4. a), Sütô Regina
(4. b). A felsôsök Szent László
alakját idézték fel, a 6.b osztályban Burány Boglárka alkotása
nyert.
Versenyzôink eredményeihez szívbôl gratulálunk.
Az október 6-i nemzeti
gyásznapon az iskolarádión keresztül közös megemlékezést

tartottunk a 7. osztályosaink
segítségével.
Az 1956-os forradalomra és
szabadságharcra emlékezve a
8. osztály Vági Eszter: Októberi bôröndmese címû mûsorát
aktualizált formában adta elô
az énekkarral közösen énekelt
dalbetétekkel. A mûsor betaní-

tását Bükkfalvyné Kocsis Beáta
tanárnô és Szirtes Csaba tanár
úr végezte, a díszletek elkészítését pedig Balikó András tanár
úr irányította.
A méltó ünnepi megemlékezést az iskola közönsége az
elôadás végén vastapssal honorálta.

A szeptemberi, meseíró pályázatra 12 felsôs és 24 felsôs
pályázat érkezett. A Benedek
Elek születésének évfordulója alkalmából hagyományosan
megrendezett verseny nyertes
írásait e lap oldalain olvashatják.
K.E.

Ôszi takarítás: Idén az elsôsök jelentôs számban, szüleikkel együtt részvettek a munkában.

Palotás Rebeka (6.b osztály):

Az igazság tükre
Volt egyszer két birodalom. Az egyiket
Iondárnak, a másikat Zsalzsának hívták.
Iondár hercegnôje, Menta, kedves, tiszta
szívû ember volt. Alattvalói igyekeztek
követni példáját.
Iondár központjában Papucspalota állt.
Itt élt a birodalom hercegnôje. Ezt a különös nevet Menta udvari bolondja, Gesztenye javasolta, neki pedig megtetszett.
Zsalzsában Menta ikertestvére, Szegfû
uralkodott. Mindenki azt mondta, olyanok, mint két tojás, de ez csak külsôre
volt igaz. Szegfû gonosz és kegyetlen volt,
Zsalzsa lakosai szintén.
Ez az ország sivár és hideg volt. Itt sosem sütött ki a nap. Szegfû ennek megfelelôen Jégkastélynak nevezte otthonát,
amely valóban csupa jégbôl épült.
Mondhatnám úgy is, hogy a két birodalom a két hercegnô személyiségét tükrözte.
Egy napon molnár érkezett Iondárba
Zsalzsából az egyetlen úton, ami e két he-

lyet összekötötte. Bebocsátást kért Menta
hercegnôhöz.
– Jó napot, mi járatban errefelé? - kérdezte Menta kedvesen.
– Munkát akarok Iondárban – morogta
a molnár köszönés helyett.
– No és milyet? Talán kovács, esetleg
szakács vagy építész?
– Molnár vagyok – felelte az. - Egy kis
mûhelyt szeretnék kérni felségedtôl.
– Rendben van. Hogy hívják?
– Tölgy a nevem.
Tölgyrôl ezután Menta egy hónap múlva hallott. A többi molnár panaszkodott,
hogy Tölgy csak lakik a mûhelyében, és
nem dolgozik. Menta ﬁgyelmeztette, hogy
ez így nem járja, és mikor ezután sem volt
hajlandó dolgozni, kiparancsolta Iondárból, vissza Zsalzsába.
Tölgy dühös volt, és szitkokat vágott
Menta fejéhez. A hercegnô magába zuhant, és éjjel-nappal siránkozott, hogy
nem kellett volna elküldenie Tölgyet.

Gesztenye sokat gondolkodott rajta,
miként vidíthatná fel úrnôjét. Végül elkészített egy olyan tükröt, ami az elôtte álló
valódi természetét mutatta meg.
Mikor Menta hercegnô elé állt, meglátta, milyen kedves és szeretetreméltó ô.
Rögtön boldog lett, és meghívta ikertestvérét, hogy tekintse meg ô is a tükröt. Fogalma sem volt, Szegfû milyen gonosz és
kegyetlen lett, mert mióta ôt Iondár, Szegfût pedig Zsalzsa hercegnôjévé nevezték
ki, nem találkozott az ikertestvérével.
Szegfû fényes kísérettel érkezett Papucspalotába. Öt szobalány és Menta a
tükör elé kísérte. Szegfû belepillantott a
tükörbe. Örült jó tulajdonságainak, de elszomorodott, mikor meglátta a rosszakat.
Elhatározta, hogy megváltozik. Sok munkát fektetett bele, és egyre kevésbé volt
gonosz.
Egy napon Nefelejcs, a szobalánya és
legjobb barátnôje virágokat szedett neki
Mosolymezôn. Szegfû beleszagolt az illatos csokorba, és abban a pillanatban csodálatosan boldog lett. Annyira, hogy azon
a napon Zsalzsában is kisütött a nap.
De elárulom, nem csak a virágok tehettek róla! A jóság boldoggá tesz.
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Kutyaillemtan:

szerint, ha egy idegen túl közel jön a territóriumhoz, az még akkor is nyílt támadás, ha azt a behatoló a legalázatosabban
teszi. A kutyáknál egymás megközelítésének külön repertoárja van. A territórium
megközelítése a természetben több száz
méterrôl indul, és több érzelmi sáv átlépésén keresztül történik. A szereplôk pedig közben folyamatosan kommunikálnak
egymással: testtartással, mozgással, mimikával, számunkra sokszor láthatatlan, ám
nekik tökéletesen érthetô jelzésekkel.
Ezzel szemben a kertes házas övezetben történô kutyasétáltatás felrúg minden
„kutyaillemszabályt”. Az utca a kutya számára egyfajta szûk sikátorként mûködik,
és ez már önmagában óriási feszültség
forrása mindkét fél számára. A pórázon
sétáltatott kutyának nincs lehetôsége elmozogni, jelzéseket közvetíteni, a kerítés
mögött lévô blöki pedig nem tudja, a másik
meddig jön, csak annyit érzékel, hogy rendületlenül és arcátlanul közeledik.
A kutyát az ösztönös házôrzô viselkedésérôl leszoktatni nem lehet és nem is
szabad. Ez persze nem jelenti azt, hogy
nem szólhatunk rá, ha zavar bennünket
az ôrjöngés – néhány hét alatt, fokozatosan felépítve meg lehet neki tanítani, hogy
mi ezt a viselkedést nem szeretjük. De ne

feledjük: nagy valószínûséggel ez csak akkor fog mûködni, amikor otthon vagyunk.
Ha a gazda házon kívül van, a kutya ôrizni
fogja a portát.
És hogy mit tehet a kutyasétáltató? Akkor ne vigye a kutyáját sétálni? Ez persze
nagyon rossz döntés lenne, hiszen a kertekbôl ki nem mozduló kutyák élete sivár
és ingerszegény, az egészséges fejlôdéshez szükség van a külvilág megismerésére, a többi kutyával való ismerkedésre, játékra, semleges környezetben, még inkább
az erdôben. A séta tehát jó, de ebben az
esetben a kutyát sétáltató gazda feladata
biztosítani, hogy minél kevésbé zavarják a
lakókörnyezet nyugalmát. Soha ne engedjük a kutyánkat a kerítés közvetlen közelébe, fogjuk meg erôsen a rövidebbre vett pórázt, és igyekezzünk a kutyánk ﬁgyelmét
elfordítani az ôrjöngô fajtárstól – akár jutalomfalattal, akár játékkal, és határozott,
nyugodt, de gyors léptekkel mozogjunk ki
a helyzetbôl. Aki ilyen környéken él, próbáljon meg a lehetô legrövidebb úton eljutni olyan nyílt területre – parkba, erdôbe
stb. ¬, ahol a kutyájával szabadon mozoghat. Fontos tudni, hogy a sétáltatott kutya
a bentrôl csaholó ebek miatt rendkívüli
stresszt él át ilyenkor, és ezt az állapotot
nekünk a sétát lezáró játékkal, rongyozással fel kell benne oldanunk, mert ha nem
tesszük, a kutya szorongó, feszültségekkel
teli lesz, és az otthoni környezetében fog
magának levezetést keresni.
Rózsa Péter
a Szivárvány kutyaiskola
alapító oktatója

kon sem, vagy mikor van a szemétgyûjtés
idôpontja, mikor jön a postás nyugdíjjal,
stb. Miért ne lehetne kijelölni a hétvégén
egy estét, amikor tûzijátékozni lehet? Említhetnénk azt is, hogy a Tûzoltóságnál engedélyeztetni kellene az eseményt. Ugyanis láttunk már neves ünnepen rendezett
hatalmas tûzijátékot, amikor a Gellérthegyen lángra kapott az avar. Azóta nem is
ott tartják az ünnepi tûzijátékot - a tûzoltók nagy örömére!
Nos, a történethez tartozik még, hogy
2017. szeptember 8-án, pénteken este,
úgy tíz óra tájban kapunk egy telefont a
Lehel úti Állatklinikáról. Kutyánk csípje
alapján értesítenek minket, hogy a Macsó
kiskutyánk náluk van, mert a Farkastorki
úton elgázolta egy autó.
Illô kezelési díj mellett reggelig megﬁgyelnék, talán nincs komoly baja. Természetesen a legjobb elbánást kértük.
Minden költséget vállalunk. Mint utólag
kiderült, valaki rendszeres tûzijátékozó
újfent ünnepelt valamit. Ez okozhatta,
hogy a Macsó észvesztve világgá rohant.
Naponta sétáltatott, ápolt jószág volt. Azt
sem értjük, hogy juthatott ki a telekrôl.

No, aztán amikor reggel érte mentünk,
már nem élt szegény.
Valaki jól eltalálhatta. Lehet, hirtelen
ugrott elô, talán a kocsi fényszórója vakíthatta el. Ezt már sosem tudhatjuk meg.
Ezután a Klinika komoly javadalmazás
mellett vállalta a hamvasztást. Az ambuláns lapról kiderült, hogy kik vitték be,
orvosi segítséget remélve. Hálisten, hogy
ezt tették. Ôket felkerestük, illôen megköszöntük fáradozásukat.
Vajon milyen ember lehet a gázoló, hogy
lelketlenül sorsára hagyta a haldokló kis
teremtményt? Pedig a Macsó kutyát mindenki szerette, sosem ugatott oktalanul.
Szeretett labdázni, mindenkit lelkesen üdvözölt, a környékbeli kicsi gyermekek idejártak a kertkapuhoz megsimogatni “ÔT”.
Hihetetlenül kedves, négyéves élôlény
volt. Egymást átölelve emlegetjük és búsulunk.
Jó lenne, ha a tolerancia, az élni és élni-hagyni, a jó szomszédság elve - rangtól,
pozíciótól, pénztôl függetlenül - érvényesülhetne már végre!
VÉGE!
W. Grass

Hogyan sétáltassunk kutyát
kertes házas övezetben?
Ugat, ôrjöng, csahol, csipked – sokakat
zavar a kerítések mögött tomboló kutyák
zajos viselkedése. De vajon elvárhatjuk-e
a kutyától, hogy ne ôrizze a területét? És
tudunk-e, érdemes-e bármit tennünk az
ilyen viselkedés ellen?
Több mint húsz éve dolgozom kutyákkal és gazdáikkal, egyéni képzéseim során
családok százainál jártam már Budapesten. Rengetegszer hívnak a kertes házas
övezetek lakói is, és kivétel nélkül mindenhol panaszkodnak nekem: barátságos, a
fajtársakkal is jól szocializált kutyájuk otthon a kertben ôrjöngô fenevaddá változik,
amikor az utcán elhalad egy másik kutya.
Még akkor is ez a helyzet, ha a kutyus kedvenc játszópajtása van a kerítés túloldalán.
Mit lehet tenni?! A válaszomon legtöbbször meglepôdnek, véleményem szerint
ugyanis ez teljesen normális viselkedés.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a kutya
territoriális állat, azaz a porta, ahol él, az
övé. Neki az a feladata, hogy megvédje azt
attól, aki megközelíti. Ez van az ösztöneibe írva, és az ilyen jellegû védôösztön egy
egészséges kutyánál megkérdôjelezhetetlenül jelentkezik, ha az otthonában valóban otthon, tehát biztonságban érzi magát.
A kutyák viselkedésének is vannak
íratlan, örök érvényû illemszabályai. Ezek
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Tûzijáték
De szép látvány, ünnepi élmény, Szilveszter, ünnepek, öröm!
Nos, ezzel az utóbbival van a gond, mert
nem mindenkinek öröm az öröm! Sajnos
az éktelen durrogtatást baj is kísérheti.
Hivatalos ünnepeken, amikor tudomásunk van róla, bezárjuk a kutyusokat,
mert mint az állatvédôk ﬁgyelmeztetnek:
az óriási zaj a kutyákra halálos veszélyt jelenthet. Köztudott, bizonyos állatvédelmi
törvény, amely igen szigorú szankciókat
helyez kilátásba állatkínzás esetére. Kérdezzük: vajon nem kínzás-e, ha mindezek
tudatában olyan zajt csap valaki, amivel a
kutyáink halálát okozza?
Azt beszéltük a szomszédokkal, hogy
nincs kifogásunk a tûzijátékozás ellen.
Bárki, bármennyit, nyugodtan! Azonban
illô lenne a kutyásokat ﬁgyelmeztetni,
legalább a közvetlen környéken. Esetleg
lehetne a villanyoszlopokra ﬁgyelmeztetô
cédulákat kihelyezni, valamint az is szóba
jött, hogy a közeli Állatorvosi Rendelôben
jelezni az ünneplési szándékot.
Lakókörzetünkben sok hétköznapi tevékenység szabályozva van. Például nem
lehet gazt égetni még meghatározott napo-
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,,Egynek minden nehéz,
sokaknak
semmi sem lehetetlen”

Jön a Mikulás!

November 18-án, szombaton 10-16 óráig December 3-án, vasárnap
Kismamák! Vannak a gyereknek kinôtt
ruhácskái, melyek másoknak még jók lehetnek? Akkor gyertek, és hozzátok el!
Kispapák! Nektek vannak megunt játékok, szerszámok és egyéb cserére váró
kütyük? Hozzátok el!
Nagymamák! Nálunk igazán van soksok csodás dolog, amit sajnálunk kidobni,
mert valamire jó lesz még, vagy valakinek
tetszik?- hozzátok el!
Nagypapák! Nálatok is akad cserélni
való? Hozzátok el!
Azon nem kell aggódni, ha a kiszemelt
tárgyért cserébe nem találsz megfelelôt,
hiszen megoldás, ötlet mindig akad. Gyertek el, a rendezvény ingyenes. Jó buli lesz!
Kiss Kati

Korlátozás

Jön tehát a Mikulás a Táborhegyre is,
és a Virágos-nyeregbe is! A kicsiny gyermekek délelôtt 10 órától a Táborhegyi
Népházban közös énekléssel várják a Mikulást, akivel beszélgethetnek és verset
mondhatnak. Ott közel kerülhetnek hozzá,
és nem kell hazafele sötétben lebotorkálniuk a nyeregbôl. A nagyobbak pedig 16.00
órakor a Virágos-nyeregben, tábortûz mellett várják majd a lovon érkezô Mikulást.
Akik közösen szeretnének felsétálni a nyeregbe, azokat 15.15-kor várjuk az Erdôalja
úti buszvégállomásnál. Mindenki hozzon
magával lámpát, meleg ruhát és alkalmas
cipôt. Mi nagyon készülünk a Mikulás fogadására, majd húszan vigyázunk, hogy el ne
tévedjen. Reméljük, sokan eljönnek majd.
A mikulásjegyeket 700 Ft-ért lehet kapni
november 11-tôl az Erdôalja úti ABC-ben, és
a Táborhegyi Népházban Gáspár Tibortól. A

jegy magában foglalja a Mikulás csomagot
is a részt vevô gyermek számára.
Kérjünk, vegyék meg mielôbb, lehetôleg
november 25-ig a mikulásjegyeket, hogy a
csomagokkal kellôen felkészülhessünk.
Reméljük, fent a nyeregben jó idô lesz.
Hideg ellen kínálunk forró teát, forralt
bort, aki pedig megéhezik, az a rendezvényünket támogató, Vörösvári úti Pizza
Paradicsom étterem kínálatát kóstolhatja.
Minden kis és nagy gyermeket, felnôttet és családot szeretettel vár
az Egyesület Vezetôsége

Örömünket fejezem ki - mind a magam,
mind kortársaim nevében - szeretett kis
boltunk lépcsôjének korlátjáért. Az idôsek Állandó programok
világnapjának környékén leptek meg vele a Táborhegyi Népházban
bennünket. Talán én örülök a legjobban, 1037 Budapest, Toronya u. 33.
mert 86 évemmel vállamon és glaukomás
Hatha jóga - Balázs E.
h., cs. 8:15-19:45
látásromlásom következtében, most köny- MRS - kismama jóga
h. 8:15- 9:45, p. 15:00-16:30
nyebben, gyorsabban és biztonságosabban MRS - kismama torna
h. 17:00-18:00, p. 18:00-19:00
tudok bejutni az üzletbe.
Lelki Egészség-ôrzô Klub
k. páros 9:00-21:00
k. 17:00-18:00
Hálás köszönet azoknak, akik kitalálták Kreatív jazz és szabad tánc (nagyoknak)
Átmozgató - frissítô nôi torna
k., cs.18:15-19:15
és megvalósították!
k., cs. 19:30-20:30
SHE Átmozgató - erôsítô férﬁ torna

Hegyvidéki Séta – Kör
minden szombaton,
9:30-tól 11:00 óráig.
Indulás a Viharhegyi út/Erdôalja út
találkozásától.

HAVILAP (MKM 226.674/1998)
Kiadja: Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete,
1037 Bp., Toronya u. 33. Tel.: 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

Pilates torna - Tenki T.
Bridzs klub
Játszóház
Szabad tánc (kicsiknek)
MRS klub
MRS - dajkáló
MRS - Babahordozó klub
MRS - maminbaba
Gyermekbalett

sz., p. 8:00-10:00
sze.18:00-22:00
cs. 9:00-12:00
cs. 15:00-17:45
minden hó 1. p. 10:00-12:00
hétfô 10:30-11:15
szerda 10:00-11:30
szerda 11:30-12:30
p. 17.00-18.00

Képviselôink
fogadóórái
Rácz Andrea 8. vk. minden hónap második csütörtökén 17:0018:00 h – Bécsi út 77-79. alatti Fidesz irodában. Tel: 20-200 0017
Farkas Balázs 4. vk. minden hónap elsô csütörtökén 16:00-18:00
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

Egyesületi iroda nyitva tartása: szerdán 17.00-19.00 h, a hét többi napján elôre egyeztetett
idôpontban, tel.: 404 5380. Gondnok: Gáspár Tibor, tel.: 20-917 0136. Bejárat a Népház
udvaráról.

Apróhirdetések
• Gyermek felügyeletet, ha kell, bejárónôi munkát vállal sokoldalú nyugdíjas nô, csak a kerületben. Telefon: 06-20-436-3033
• Idôsgondozást vállal több éves gyakorlattal rendelkezô hölgy ottlakással. Tel: 70 702 0947.
• Akciós fogászati kezelések! Rendelômben minden fogászati kezelésre, fogpótlás elkészítésére és
fogfehérítô kezelésre 25 % kedvezményt biztosítok. Dr. Virág Dániel (cím: 1132 Budapest, Szent
István krt. 4, III. em. 1. Tel: 20 522 1700).

• Angol tanítás, korrepetálás a Testvérhegyen
diplomás tanárnônél. Tel.: 20-213 1738.
• Angol, német és magyar tanítás, tolmácsolás és
korrepetálás a Testvérhegyen diplomás tanárnônél. Külföldieknek ügyintézés magyarul. Tel: 20375 8877.
• Bútorklinika a Hegyen! Mindenféle bútor
javítása, felújítása, antik és stílbútorok szakszerû restaurálása! Tel: 388 2464, vagy 30-845
6186.
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HEGYVIDÉKIEK
INGATLANIRODÁJA

SÁGI MAGDI
INGATLANIRODÁJA

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

Óbuda - Hegyvidéki ingatlanok

ÓBUDALUX
INGATLANIRODA

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

TESTVÉRHEGY
TÁBORHEGY
REMETEHEGY
MÁTYÁSHEGY
ARANYHEGY
ÜRÖMHEGY

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

Forster Judit
irodavezetô-építész

E-mail: obudalux@oi.hu

HÍVJON BIZALOMMAL!
06 30 696 6969
www.obudalux.hu | www.obudaihegyvidek.hu
Óbuda Hegyvidék_december_nyomda.indd 1
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ÔSZI TAKARÍTÁS A HEGYEN. Az Óhegy Egyesület szervezésében, az Önkormányzattól kapott eszközökkel takarítottuk a hegyoldal utcáit. Az Erdôalja iskolától idén is sok diák megjelent. A Népház kertjébôl indultunk, íme a fénykép, majd ott is végeztünk Kiss Kati-kínálta virsli mellett. Akik a Menedékház utcától indultak, hosszú utat tettek meg. Mire a házhoz értek, már vége volt az ebédnek, de Gáspár Tibi újra nyitott, és a virslibôl mindenkinek jutott.

10

