
Kertbarát Kör
Következô találkozó témája

Kerti madaraink,

és etetésük, itatásuk.

Elôadja:

Benedek Veronika

a Magyar Madártani Egyesülettôl,

december 9-én,

hétfôn 17.00 órakor
a Táborhegyi Népházban.

(Részletek a 4. oldalon)

Hegyvidéki Séta – Kör
Továbbra is járjuk a hegyet.

Gyülekezô:

minden szombaton, 9:30-kor.

Idén utolsó alkalom:

december 14. szombaton.

Találkozó a 137-es autóbusz

Erdôalja úti végállomásánál

Jelszó: „Maradj fi tt!”

Táborhegyi disznótor
a Táborhegyi Népházban.

2020. január 25-én, 

szombaton, 7:00 órától.

Disznótoros vacsora 18:00 órától.

(Részletek a 3. oldalon)

Vasárnapi mozi
Peter Farelly: Zöld könyv /2018/

december 15-én, 17.00 órakor

Alfonso Cuarón: Roma /2018/

január 19-én, 17:00 órakor

a Táborhegyi Népházban.
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ÓHEGY--HÍREKHÍREK

Programok:
Mikulás a Népházban december 8. v.  10.00

Mikulás a Virágos-nyeregben december 8. v. 16.00

Kertbarát kör december 9. h. 17.00

Ádventi hangok - koncert december 13. p. 18.00

Vasárnapi mozi december 15. v. 17.00

Hegyvidéki Séta-Kör december 7.,14. szo. 9.30

Vasárnapi mozi január 19. v. 17.00

Disznótor január 25. szo. 7.00

Állandó programok 9. oldalon

A következô lap megjelenésének idôpontja:

2020. február 6.

Adventi hangok
versben és énekben

Spirit Együttes
elôadása

Közremûködik:

Kilin Ildikó
színmûvésznô

december 13-án, 

pénteken 18:30-kor

a Táborhegyi Népházban.

Az elôadás után piknik,

közben ismerkedés a mûvészekkel.

Karácsonyi készülôdés:

Kreatív
kézmûveskedés

gyerekeknek

decemberben, 4-én, 11-én, és 18-án,

szerdánként 17:00 órakor.

a Táborhegyi Népházban

További információ: 30-824 4611

JÖN A MIKULÁS
december 8-án, vasárnap.

10.00 órakor a Táborhegyi Népházba (a kicsinyekhez)

délután 16.00  órakor a Virágos-nyeregbe.

(Részletek a 3. oldalon)
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Egy-egy híres étel – le-
gyen akár sütemény – hite-
les eredetének kinyomozása 
sokszor okoz gondot a kíván-
csi érdeklôdôknek, illetve a 
profi  ételtörténészeknek is. 
Az esetek többségében nem 
is sikerül minden kétséget 
kizáróan megállapítani a ku-
tatóknak a kiválasztott étel 
origóját, bár lehet, hogy ez 
benne a legszebb. Ugyanis 
ezen kutatások során olyan 
történeti szálak és lehetô-
ségek kerülnek napvilágra, 
amelyek még egy étel eseté-
ben is rendkívül érdekesek 
és informatívak. Miért pont 
a karácsonyi bejgli lenne 
kivétel? A hagyományosan 
diós és mákos bejglit – ere-
dendôen – szigorúan csak a 
karácsonyi éjféli mise után 
lehet felszeletelni, és ilyen-
kor nem gondol bele senki 
a fi nom sütemény születé-
sének múltjába, pedig érde-
kes és jellemzôen közép-eu-
rópai. Mivel esetünkben 
sem 100%-ig megbízható 
a sütemény igazi szárma-
zási helye, illetve az elsô 
cukrász-pék személye, aki 
elkészítette, vegyük sorra a 
szereplôket és a különbözô 
variációkat.

A szereplôk között van-
nak lengyelek, osztrákok, 
németek, zsidók, örmények 
és természetesen magya-
rok, akikhez valamilyen mó-
don vagy formában kötik a 
bejgli megszületését. Sokat 
mondó a süti eredeti töltelé-
ke – a dió és a mák -, hiszen 
napjainkban már számos 
variációja létezik a bejgli-

nek. Azonban a dió és mák 
hagyományos jelentéstarta-
lommal bírt a néphiedelem 
világában, az elôbbi rontás 
ellen szolgált, utóbbi a gaz-
dagságot és a bôséget szim-
bolizálta. Az is biztos, hogy 
a bejgli az Európa-szerte 
tradicionális karácsonyi ka-
lács egy változata, tovább-
fejlesztése. 

A leginkább elterjedt tör-
ténet szerint, a sütemény 
Sziléziából származik, ahol 
a XIV. századtól készítet-
ték. Innen került hazánkba 
osztrák közvetítéssel. Ennél 
a pontnál vannak, akik pár-
huzamot állítanak a híres 
pozsonyi kifl ivel, és abban 
a sütiben is a bejgli elôdjét 
vélik felfedezni. A süte-
mény eredeti formája pat-
kóalakú lehetett, a német 
beugen szó (jelentése hajlít) 
alapján. Azonban a jiddis 
beigl szót is ebbôl eredez-
tetik, párhuzamba állítva a 
hagyományos zsidó ünnepi 
süteménnyel, a diót és má-
kot egyszerre tartalmazó 
fl ódnival. Érdekes lehetôség 
az esetleges örmény „szár-

mazás” is, akik szép szám-
mal éltek hazánkban – fôleg 
Erdélyországban – és sok 
édességet köszönhetünk 
nekik.

Számunkra talán a legiz-
galmasabb származástörté-
net a Zichy család által Óbu-
dára betelepített szorgos 
svábokhoz fûzôdik, akik itt 
készítették el az ünnepi sü-
teményt és innen terjedt el 
az országban. Annyi biztos, 
hogy a XIX. század második 
felére már teljes mértékben 
ismert volt és már feltekert, 
hengeres formában sütöt-
ték. Ennek több konyhatech-
nikai és takarékoskodási 
oka volt. Miután a legtöbb 
háziasszonynak megvan a 
jól bevált (tuti) receptje – 
leginkább a nagymamától, 
aki az ô nagyijától tanulta 
– a bejgli elkészítéséhez, 
ezért inkább kíváncsiságból 
néztük át a múltat.

Summa summarum, 
egyetlen ünnepi asztalról 
sem hiányozhat a bejgli, ez 
a talányos múlttal bíró süte-
mény.

Horváth Péter 

M. Jankó János:   

Régmúlt karácsony 
emléke 
Jöjj édes kislányom, gyújtsunk újra lángot,
szép karácsonyfánkon, ôsi szokás szerint.
Most, ha áhítattal mondasz miatyánkot,
a kisded Jézuska velünk lesz megint.

Nézd, a lombok közül e szép díszes fáról
sok babaangyal mosolyog le rád.
Adjad ajándékul az Isten fi ának,
mindenik közt, a legszebbik babát.

Ha, majd mögötted a gyermekkor bezárul,
s az anyaságnak boldog üdvét érzed,
akkor,   a Jézuska csodás boldogságul
igazi csöppséget ad vissza neked.

Osztd meg fácskádnak aranyos dióit
és a gyermek Jézust kínáld meg vele.
Hidd el, e fenyôfa a tûnô évek során
sok ezerszer több kinccsel lesz tele. 

Küldj ajándékot árva gyermekeknek,
akiknek az élet kevés jót adhatott.
Szomorú szemükbôl bús könnyek peregnek,
míg, a te arcodon örömpír ragyog.

Majd egyszer meglátod, ha segítesz rajtuk
Jézuska felírja mennykapura neved.
S majd meghálálva önzetlen szívedet,
tengernyi erdôt ad vissza az ég neked.

A karácsonyi bejgli story

Adventi koszorút készítettek Várkonyi Bea vezetésével a gyermekek szüleikkel, nagyijukkal együtt a Táborhegyi Népházban
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Kanizsa József

Karácsony este
Fenyô illatával
  telik meg a szoba.
Csillagszóró szikrái
  hullnak mindenhova.

Csillog-villog minden
   meseszépen ragyog.
Együtt most a család,
   kicsinyek és nagyok.

Apró csengô szól.
   Szemek néznek össze.
Karácsony: ajándék,
   szeretet ünnepe...

Utcabuli
Október 31. estéjén a kelta hagyo-
mányokat idézô Halloween-utcabulit 
szerveztek a Remetehegyi úton. Több 
mint harminc gyerek – boszorkány, va-
rázsló, zombi, vámpír és sok más fur-
csa szerzet – rótta az utcát félelmetes 
jelmezekben. “Csokit vagy csalunk” ki-
áltásokkal csöngettek be a feldíszített 
házakba, és boldogan zsebelték be a 
sok fi nomságot, amivel a háziak várták 
ôket.

Megtörténtek az elôkészületek. Úgy hallottuk, 
hogy az ajándékcsomaok már a Mikulás putto-
nyában vannak. Reméljük a kicsinykók is felké-
szültek, énekekkel, dalokkal. 

Jön tehát a hét végén, vasárnap! A kicsiny 
gyermekekhez délelôtt 10 órakor a Táborhegyi 
Népházba, ahol Csomor Katával együtt közös 
énekléssel várják Ôt, akivel majd beszélgethet-
nek és verset mondhatnak. A nagyobbak pedig 
16.00 órakor a Virágos-nyeregbe, ahol tábortûz 
mellett énekelve várják a lovon érkezô Mikulást. 
Akik közösen szeretnének felsétálni a nyeregbe, 
azokat 15.15-kor várjuk az Erdôalja úti buszvég-
állomásnál. Az ösvényen krampuszok tesznek fel 

találós kérdéseket, és amelyik gyermek helyes 
választ ad, az szaloncukrot kap tôlük.

A mikulásjegyek kaphatók – ha még vannak 
- az Erdôalja úti ABC-ben, a Táborhegyi Népház-
ban Varga Évától és az Erdôalja úti Iskolában Ká-
dár Esztertôl. 

Hideg ellen kínálunk forró teát, forralt bort, 
aki pedig megéhezik, az a rendezvényünket tá-
mogató, Vörösvári úti Pizza Paradicsom pizza-kí-
nálatát kóstolhatja. A nyeregben, reméljük nem 
lesz rossz idô, de azért mindenki hozzon magával 
meleg ruhát és alkalmas cipôt, na meg lámpát, 
mert visszafele sötét az ösvény.

az Egyesület Vezetôsége

Jön a Mikulás!
december 8-án, vasárnap! 

Mivel januárban nem jelenik 
meg az újság, ezért már most 
hirdetjük, hogy tizenkilencedik 

alkalommal tartunk disznótort 
a Népházban. Az ínyenceknek 
szóló, egész napos program 7 

órakor kezdôdik. A disznó hol-
tan érkezik, de a feldolgozás, 
perzseléstôl, bontástól a hurka-
töltésig Laci böllér vezetésével, 
kedves hölgyek és urak szor-
galmával már nálunk történik 
meg.

A résztvevôk - a hagyomány-
hoz igazodóan - reggel pálin-
kával kezdik a napot, majd a 
hozott disznó leeresztett vérét 
pirított hagymán megsütik, és 
friss kenyérre kenve elfogyaszt-
ják. Utána kezdôdik a pörzsö-
lés, majd a további munka. Az 
ebéd Horváth Peti orjalevese, 
Szécsi Tóni toros káposztája. A 
délután a hurka-kolbász tölté-
sével telik. Este hatig, a vacsora 
kezdetéig elkészül minden. Aki 

részt kíván venni a munkában, 
az kötényt és éles kést hozzon 
magával!

Este hat órakor jellegzetes 
disznótoros vacsora lesz, a sült 
hurka, sült kolbász, hagymás 
burgonya, muzsikaszó mellett, 
vidám hangulatban.

Részvételi jegyek kapha-
tók január 11-tôl a Táborhegyi 
Népházban, valamint az Er-
dôalja úti ABC-ben. A délelôt-
ti program fi nomságokkal és 
ebéddel (az érkezés idôpont-
jától és fogyasztástól függetle-
nül) 1500.- Ft, a zenés vacsora 
2000.- Ft. A gyerekek 10 éves 
korig mindkét alkalommal 
800.-Ft-ért vehetnek részt. A 
résztvevôk - ha marad - hurkát, 
kolbászt hazavihetnek önkölt-
ségi áron.

Mindenkit szeretettel vár
az Egyesület Vezetôsége

Disznótor „XIX. Dezsô halála”
2020. január 25-én, szombaton, 7.00 órától, a Táborhegyi Népházban.
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Nem a félôs fajtából valók a hegyoldal 
madarai. Egy-egy éles koppantással jelzik 
az ablakomon, tudják ám, hogy ott kuksolok, 
kezdjem az etetést, mert az nekik tetszik. Hja, 
hogy még nincs beraktározva a szotyi! Sem-
mi baj, a kisboltban magot is árulnak, szalad-
junk, mert ott még jó szót is adnak melléje.

Éppenséggel megvolnának csivitelô 
szomszédaim az én etetésem nélkül is, az 
erdô magvaival jóllakhatnak, a Dunára le-
járhatnak inni. Ôk maguk is bespájzoltak, 
hajtsa szét kedves nyájas olvasó a kisebb 
fenyôfák, tuják ágait, ott látja sorakozni a 
gondosan elrejtett diószemeket. A földbe 
makkokat, egyéb csemegéket dugdosnak, 
az ottfelejtett kincsek legfeljebb kikelnek 
tavaszkor. Mégis, szerintem érdemes bér-
letet venni az etetô körüli színielôadásokra. 
Nosza, ki a mókuskerékbôl, hazafele jövet 
este a kisboltban markoljunk fel egy kis 
szotyit ott a bejárat mellett, szórjuk ki. Más-
nap reggeli rohanásunk ôrületét tompítja a 

magok fölött sürgô-forgó, civakodó tollasok 
látványa. Ne szegje kedvünk a szarkanépség 
károgása, ôk a teljességhez éppúgy hozzá-
tartoznak, mint az ôszapók, rigók, verebek, 
cinkék. Ne féltsük ôket a macskáktól sem, 
ha nem épp a bundások szájához tesszük az 
etetôt, már nem lesznek könnyû préda a lus-
ta Garfi eld népségnek. Ha egy kis tálkába vi-
zet is teszünk, a fürdôzô madarak látványát 
kapjuk fi zetség gyanánt.

Diósi Vali

Nemrégiben indult kis csapatunk - nagy 
örömünkre - máris közösséggé kezd ala-
kulni. Októberi találkozónk után ugyanis 
kedves e-mailt kaptunk Lukács Krisztától. 
Az érdeklôdô kertbarátokat meghívta egy 
„kivilugas-nézô” látogatásra. Csodás külön-
legességet láthattunk a hegyen, köszönjük!

Novemberi, rendes találkozónkon néhány 
szavas bemutatkozás keretében betekintést 
nyerhettünk a többi, jelen lévô kertbarát kert-
jébe is. A továbbiakban két kiemelt témáról, a 
holdnaptárról és a magaságyásról tudhattunk 
meg többet. És nincs megállás, folytatjuk, 
mert a kertész télen is kertész! Remélhetôleg 
többen számítanak következô találkozónkra, 
mely december 9-én, hétfôn, 17 órakor lesz.

Ez alkalommal kertünk, környékünk 
madarairól lesz szó. A Magyar Madártani 
Egyesület képviseletében Benedek Veronika 
vezet be minket a madáretetés-itatás körüli, 
aktuális teendôkbe, ismeretekbe. A végén 
természetesen feltehetjük kérdéseinket is.

Mikóné Ormos Márta
kertbarat.ohegy@gmail.com

Biokertész információ: MEZÍTLÁBAS 
KERTÉSZKÉPZÔ (biokertész tanfolyam) in-
dul a Háromkaptár Biokertben, Tahitótfalu-
ban 2020 februártól, már lehet jelentkezni. 
Részletes információ: a facebookon, /fold-
szeretgetokertmuhely/ címen, vagy telefo-
non: Vukovich Daniella: +36 20-828 1296.

Az ember eredendôen társas lény. Em-
bertársainkkal különbözô szintû kapcsola-
tokat ápolunk, közülük a legfontosabbnak 
rendszerint szeretteink körét tartjuk. Ebbôl 
(is) következik, hogy életünk több szaka-
szában gondoskodással találkozunk: aktív 
vagy passzív félként. Mindannyian abba 
születünk bele, hogy, ha közölni tudjuk igé-
nyeinket, akkor valaki a környezetünkbôl 
teljesíti azokat. Elsô éveinkben természetes, 
hogy mások teljesítik kívánságainkat, mivel 
önerôbôl (még) képtelenek vagyunk rá.

Késôbb, kisgyerekkorban sokan áhítoz-
nak valamilyen kisállatra. Még nem tudják, 
hogy kívánságuk teljesülése bizonyos köte-
lezettségekkel is jár. Legtöbb esetben – kis 
segítséggel – sikerül elsajátítaniuk egy rá-
szorulóról való gondoskodást. Azaz idôben 
beépül, hogy jó, ha fi gyelnek ránk, és az is, 
ha mi adhatjuk tovább szeretetünket egy 
másik élôlénynek.

Persze kisállat tartására nem mindenütt 
adottak a feltételek, de valamilyen szobanö-

vény, esetleg kiskert szinte mindenütt van. 
Egy növényrôl való gondoskodás is felelôs-
ségérzetet kíván, ha nem is napi ritmusban 
kerül rá sor. Óvodásokat már jól bele lehet 
vonni ebbe a tevékenységbe, igaz, hogy 
késôbb, a lázadó kamaszt vélhetôen már 
kevésbé érdekli a kertészkedés. Nem baj, 
a nehéz korszakon átevickélve, késôbb lesz 
milyen tapasztalathoz visszanyúlni.

Felnôtteknél kissé árnyaltabb a kép. 
Aki családot alapít, gyerekei lesznek, ott 
nyilvánvaló a gondoskodás iránya. Ha nem 
vagyunk körülvéve gyerek(ek)kel, akkor is 
lehet hiányérzetünk, ha nem él környeze-
tünkben más, akiért/amiért mi vagyunk fe-
lelôsek. A szóba jöhetô fl óra, fauna egyedei 
meglehetôsen széles választékot kínálnak. 
Kezdve a szinte levegôbôl élô kaktusztól, 
folytatva a kertápoláson át, eljutva a kisál-
lat tartásáig.

Ez utóbbi szintén sokszínû megoldást 
kínál. Élénk társasági élet, gyakori utazás 
mellett biztosan kihívásokkal nézne szem-

be, aki kutyára/macskára vágyik. De egy 
ékszerteknôs, vagy egy akvárium így is 
fenntartható.

Ismerjük a mondást: se kutyája, se macs-
kája. Ez a jellemzés is egyfajta gondolko-
dást, viselkedést sejtet néhány embertár-
sunkról. Ha megkérdeznénk ôket, biztosan 
tudnának sorolni néhány érvet álláspontjuk 
védelmében, a probléma vélhetôen mégis 
máshonnan ered. Az átlagember igényli a 
gondoskodást.

Idônként átkerülünk a másik oldalra 
is, azaz rólunk gondoskodnak. Ez optimá-
lis esetben szeretetet, jól-létünk fokozását 
jelenti. Mégis jöhet egy baleset, betegség, 
amikor szükségünk van környezetünkben 
élôk aktív segítségére. Ha mindezt elkerül-
tük, idôs korban megnô az esélye annak, 
hogy igényeljük a fokozott odafi gyelést, 
esetleg ápolást.

Véleményem szerint a gondoskodás a 
szeretet édestestvére, és legtöbben törek-
szünk is arra, hogy jelen legyen életünk-
ben. Átélése gazdag tapasztalatokkal járul-
hat hozzá a teljesebb létezéshez.

Mikóné Ormos Márta

Kertbarát Kör hírei

Kert madaraink,

és etetésük, és itatásuk
December 9-én, hétfôn, 17:00 órakor.
Elôadó: Benedek Veronika

Állatmesék a hegyoldalról

Kezdôdik az etetés

Gondoskodom, tehát vagyok?

Beütött a hideg idô, randa köddel, zu-
hogó esôvel. A szél vadul tépkedi a fáradt 
leveleket, amiket a hosszú ôsz felejtett a 
fákon. Egy hete a hársfa levelei még ott 
ping-pongoztak az esôcseppekkel, mostan-
ra már elaggott, csatakos avarként hever-
nek a sárban. Ahogy lehullottak a lombok, 
a csupasz ágakon elôbukkant a madársereg 
és most élettel tölti meg a szürke csöndet. 
Mind ott nyüzsögnek, lármáznak, magya-

ráznak, intéznek, elrebbennek, visszatér-
nek és himbálóznak az ágakon. Kitettem 
egy almacsutkát az ablakpárkányra, azt kis 
idô múlva eltüntették. Tehát ott járkálnak 
az ablak körül. Kezdôdik az etetési szezon. 
Lecsoszogtam a kertbe, hogy kikészítsem 
a madáretetôt és elôkotorjam a tavalyi szo-
tyimaradékot. A magosbödönben a bemo-
lyosodott feketemagok közt leltem néhány 
ôszi történetet is.

Koppantások az ablakon
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- A lakást, kaput akkor is 
tartsák zárva, amikor otthon 
tartózkodnak. A biztonsági lán-
cot se felejtsék el beakasztani!

- A társasházak lakói gon-
doskodjanak a közös helyisé-
gek megfelelô zárásáról, az 
illetéktelenek bejutásának 
megakadályozásáról. 

- Végzettségét, címeit ne 
tüntesse fel névtábláján, ha 
nem feltétlenül szükséges, 
mert ebbôl vagyoni helyzetére 
lehet következtetni!

- Egyedül élô nôk – saját biz-
tonságuk érdekében – elég, ha 
csak vezetéknevüket tüntetik 
fel! 

- Idônként vizsgálják át a 
bejárati ajtót és környékét, 
hogy nincsenek-e számok, je-
lek odaírva, papírcsík, gyufa-
szál az ajtó réseibe dugva, cel-
lux-csík felragasztva. Ezeket 
azonnal távolítsa el, mivel az 
Ön távollétei megfi gyelését is 
szolgálhatják!

- Ajtónyitás elôtt minden 
esetben gyôzôdjön meg – pl.: 
az optikai kitekintô igénybevé-

telével – az Önhöz érkezô sze-
mély kilétérôl!

- Ha idegenek csengetnek 
be, és valakit keresnek, vagy 
szolgáltatást, vásárlást aján-
lanak, rosszullétet színlelnek, 
netán valamilyen apróságot 
kérnek, ne engedje be ôket 
lakásába. A „hivatalos szemé-
lyektôl” is kérje el igazolvá-
nyukat!

- Idegenekkel ne közöljék, 
hogy mikor nincsenek otthon, 
de rokonaiknak, jó szomszéd-
jaiknak mindig hagyják meg 
elérhetôségüket (cím, telefon-
szám)!

- Kérjék meg ôket a levél-
szekrény kiürítésére, az újsá-
gok, díjbeszedô cédulák bevé-
telére!

- Lakáskulcsát soha ne te-
gye ajtaja közelében található 
„biztos rejtekhelyre” (lábtörlô, 
villanyóraszekrény, stb.)!

- Ha a biztonsági zárat nem 
tudja bezárni, ne menjen el 
hazulról, mert lehet, hogy a 
bûnözôk a lakást betörésre 
„elôkészítették”. Gondoskod-

jon zárcserérôl, de ne hagyja 
felügyelet nélkül a lakást!

- Kulcsait ne tartsa igazol-
ványaival egy helyen, mert el-
lopásuk esetén „kulcsrakész” 
segítséget ad pontos lakcímé-
vel, autórendszámával a be-
törôknek! Ne tüntesse fel címét 
kulcstartóján!

- Taktikai védelemként al-
kalmazhatók olyan mûszaki 
eszközök is, amelyek a tulajdo-
nos ottlétének látszatát keltik, 
pl.: idôkapcsolóval ellátott vé-
letlenszerû fény- és hanghatá-
sokat produkáló berendezések.

Van számos más javaslat is, 
például ne üzenjen betörôknek 
selfi kkel, de errôl legközelebb 
írunk.

Amennyiben mégis bûncse-
lekmény áldozatává válnának, 
kérjük, értesítsék a rendôrsé-
get a bárhonnan ingyenesen 
hívható 107-es hívószámon, 
vagy a 112-es segélykérô szá-
mon!

Trenkáné Csom Henrietta 
c.r.alezredes

bûnmegelôzési elôadó

Vajon milyen lesz a III. kerü-
let a jövôben? Milyenné válnak 
az emblematikus helyszínek? 
Komor vagy derûs képet vízio-
nálnak a mûvészek mindennapi 
környezetünkrôl? Mindezekre a 
kérdésekre keresik a választ az 
immár ötödik alkalommal meg-
rendezésre kerülô óbudai tár-
lat alkotásai. A december 18-ai 
megnyitón, az Esernyôs Galériá-
ban, olyan képzômûvészeti alko-
tásokkal találkozhat a közönség, 
amelyek a FUTURA ÓBUDA - A 
JÖVÔ ÓBUDÁJA, ÓBUDA JÖVÔ-
JE tematika ihletett. Merre tart 
a városrész fejlôdése, hogyan 
változik és milyenné válhat Óbu-
da? Milyen remények, milyen 
álmok vagy milyen szorongató, 
elkerülni való jövôképek merül-
hetnek föl bennünk, s az elgon-
dolásaikat vizuálisan, mûvészi 
módon megragadni képes kép-
zômûvészek képzeletvilágában? 
A festôk, szobrászok, grafi kusok 
vagy intermédia mûvészek mi-
lyen formában, miféle eszközök-
kel teszik láthatóvá, átélhetôvé 
számunkra a jövô sejtéseit? Az 
Óbuda jövôjérôl megszületô mû-
vek így – mint cseppben a tenger 
– tükrözik majd vissza nekünk 
azt a jövendôbeli világot, amit a 
pályázó alkotók megálmodnak.

Deme László
www.esernyos.hu

Az utóbbi idôben több betörés történt a Táborhegyen. A szobában nyugodtan alvó házaspár reggel vette 
észre, hogy az egyik udvari ablakot betörve idegen jutott be a lakásba. A betörô, vagy betörôk mindent 
ki- és felforgattak, valószínû pénz és ékszer után kutatva. Végül két laptoppal távoztak.

A kihívott rendôrök fi gyelmeztették a tulajdonost, hogy tettenérés esetén sem szabad odamenni a be-
törôkhöz, mert azok akár bántalmazhatják is ôket. Ezután jobban kell fi gyelnünk saját és szomszédaink 
házára. Ha gyanús mozgást, hangokat észlel valaki, haladéktalanul hívja a 112 -t.

Hegyvidékünkön történt betörések kapcsán érdeklôdtünk a Rendôrkapitányságon. Felhívták a fi gyel-
münket, hogy az eseményért ugyan a betörô a felelôs, de gyakran mi magunk is sokat tehetünk értékeink 
megóvásáért. Tôlünk is függ, hogy lakásunk mennyire válik a betörôk célpontjává. Javaslataikat alábbi-
akban foglalták össze:

Javaslatok a betörések megelôzésére

Futura Óbuda
Kiállítás az Esernyôs Galériában.
(1033 Budapest, Fô tér 2.)

Megnyitó: december 18-án, 
szerdán 18:00 órakor.
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Lelkesen készültünk a november 29-én 
sorra kerülô Mozaik Múzeumtúra megnyitó-
jára. A programsorozatot a Felelôs Szülôk Is-
kolája Kft. a Néprajzi Múzeummal, az Örök-
ség Kultúrpolitikai Intézettel és a Nemzeti 
Kulturális Alappal együttmûködve szervezte 
meg. A roadshow mostani témájával Mátyás 
korát és a reneszánszot idézte, és ehhez az 
idôszakhoz kapcsolódtak felsôs osztályaink 
3 perces bemutatkozásai. A csatakiáltások 
és prezentációk mellett rövid jeleneteket is 
láthattunk, egy-egy osztálypajzs is készült, 
valamint a modern kori sportok is megje-
lentek. A bemutatkozások színvonaláért a 
szervezôk részérôl pontokat kaptak az osz-
tályok. Ugyanígy megszerezhetô pontokért 
zajlott az interaktív eszközökön keresztül 
lebonyolított kvízverseny.

Amíg a felsôsök a tornateremben mu-
tatkoztak be és versengtek, addig iskolánk 
kisebb diákjai a különbözô múzeumok (Ter-
mészettudományi Múzeum, Reptár – Szol-
noki Repülômúzeum, Katonai Emlékpark 
Pákozd, a budapesti Bélyegmúzeum, Eszter-
gomi Vármúzeum, Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum) munkatársai által 
létrehozott állomásokat látogatták meg. Így 
aztán a középkori fegyverhasználatban ép-
pen úgy elmélyülhettek a gyermekek, mint 
a bélyegtitkokban; ôslénycsontokat, foga-
kat rendezgethettek, valamint vármakettet 
költöztethettek át párosával egyik helyrôl a 
másikra, a makettdarabokat egy régi kard-

pengén egyensúlyozva. Népszerûek voltak 
mindemellett a repülôgépek kabinjainak 
szimulátorai, de a klasszikus bûvészet is el-
némította az amúgy csacsogó kedvû közön-
séget.

Majd helycsere következett: az alsósok 
vonultak le a tornaterembe, ahol a fergete-
ges hangulatot varázsoló Elek Ányos inter-
aktív Mátyás mesébe vonta bele a kicsiket, 
akik ezután tekinthették meg a jó hangulatú 
hangszerbemutatót. A múzeumi állomáso-

kon pedig folytatódott a felsôs osztályok kö-
zötti verseny, hiszen a múzeumpedagógusok 
pontozták a tanulók ügyességét, aktivitását.

A szerzett pontok összesítése után a prog-
ram befejezéseként a tornateremben került 
sor a verseny eredményhirdetésre, melyen 
kiderült, hogy szoros versenyben a Fekete 
seregként bemutatkozó 8.a osztály lett a nap 
hôse. Tanulói jutalmul az ország mindegyik 
múzeumába egyszeri, ingyenes belépôt kap-
tak. Ám igazából mindegyik osztály gyôztes 
lett, hiszen kivételes élményekkel gazdagod-
va indulhatttak haza az iskolából.

K.E.

November 8-án este adta szokásos ôszi 
koncertjét az Óbudai Kamarazenekar. Telt-
házas esemény volt, a közönség már-már 
beleült a zenekar ölébe. A mûsorban a 
méltóságteljes barokkot Arcangelo Corelli, 
a könnyedet Mozart képviselte, a szívhez 
szóló szerenádot Edward Elgar küldte ne-
künk. A szólistaként Renkecz Kálmán, Gaz-
da Zsuzsa hegedûn, Bódis Miklós gordon-
kán, Olsvay Endre orgonán mûködött közre, 
vezényelt Gazda Péter. Nekem nagyon tet-
szett az elôadás. A zenekartól Corellit már 
többször hallottunk, Mozartot is gyakran el-
hozzák, Elgar szerenádja újdonság volt ne-
künk. Till Ottó szépen összerakta már több 
mint 60 éve a zeneiskolai diákokból ezt a 
zenekart, Gazda Péter karmester gondosan 
vigyáz rájuk, egységes hangzásukra.

Örömmel láttam, hogy szép számú kö-
zönség gyûlt össze erre az ünnepre, de még 
jobban örültem, hogy gyerekek is vannak 
köztünk. Szülôk, nagyszülôk nyakába ka-
paszkodó, fejecskéjüket nagyi ölébe hajtó 
pulyák mind ott fi gyeltek, nézelôdtek, cso-
dálkoztak, végig a koncerten. Az egyikük a 
szemével integetett édesanyjának, aki ott 
ült a zenekarban egy gordonka mögött. A 

koncert után egy igazán jó hangulatú, sü-
teményes állófogadás volt a kisteremben, 
ihletett hagymás-májas kenyérrel és süte-
ménykölteményekkel. Csokiskekszfüggô 
vagyok, de, ha valaki annak a gyömbéres, 

fahéjas, szárítottgyümölcsös piskótának 
a receptjét megadná, vagy a legközelebbi 
alkalommal dupla adagot hozna belôle, azt 
megköszönném. De köszönet a többi süte-
ményért, nedûért, amit a vendégek hoztak, 
Isten tartsa meg jó szokásukat. Tavasszal 
visszavárjuk a zenekart és a sütiket is. És 
hívogatjuk a Kedves Közönséget is.

Molnár Andrea

Mozaik Múzeumtúra

A csilláron is lógtunk
az Óbudai Kamarazenekar ôszi koncertjén
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Magyar nyelvi vetélkedô. A magyar nyelv napján idén is népszerû vetélkedôt szerveztünk a felsôsöknek. November 13-án öt vegyes 
összetételû csapatban 39 gyermek versengett. A feladatokat három magyaros kolléga állította össze (Szandi néni, Zsuzsa néni és Eszter 
néni). Talán a szokásosnál több elméleti kérdést kaptak a tanulók, de tartalmuk érdekes és mókás volt. Legnépszerûbbnek a pantomim 
és puzzle bizonyult. A nyertes csapat „Pogácsák” néven versenyzett. A 7 okos pogácsa név szerint: Auber Adél 5., Berta Blanka Boriska 
6.a, Dankó Brúnó 6.b, Kádár Gergely 8.b, Sztrakota Csilla 7., Veres Benjámin 5. Zorkóczy Zétény 8.a, A tornatermi eredményhirdetés 
után a versenyzôk és a szervezôk összeálltak, hogy egy közös fénykép készülhessen. 

A még mindig meleg és napos november 
sok sikeres versenyhez biztosított jó hangu-
latot: a Bolyai matematika csapatverseny-
ben több osztályunk indult Kérges Gábor-
né Gyöngyi néni irányításával: az 5.-esek 
(Pázmándi Renáta, Szilányi Réka, Udvardy 
Huba és Veres Benjamin) 58 csoportból a 
16. helyen végeztek, 8.b-seink (Berta Zom-
bor, Kádár Gergely, Szarka Bendegúz és 
Vágó Bence) 29-bôl a 10. helyet foglalták el.

A Bolyai anyanyelvi csapatversenyen 
Gyôri Alexandra tanítványai közül az 5.-
esek (Auber Adél, Pázmándi Renáta, Szil-
ágyi Réka és Veres Benjamin) 49 csapat 
között a 4. helyre kapaszkodtak fel, a 8.a-s 
résztvevôk (Horváth Ákos, Karvalics Milán, 
Kincses Ambrus és Szomolányi Laura) pe-
dig 32 induló között lett a 7.

Pázmándi Renáta az Árpád Gimnázium 
által 26. alkalommal megszervezett Amfi te-
átrum Kupa matematika versenyen is ered-
ményesen képviselte iskolánkat: a 150 fôs 
mezônyben a 12. helyet érte el.

A budapesti iskolák népmese-illusztrá-
ciós versenyén 51 fi atal illusztrátor közül 
Dezsô Marcell 7.-es tanulónk az elôkelô III. 
helyezért érte el.

A remek eredményekhez szívbôl gratu-
lálunk.

Az 1.a osztály Márton-napi foglalkozá-
sokon vett részt az Óbuda Múzeumban. 

Énekek, mondókák, körjátékok és köz-
mondások mellett a kézmûveskedésben 
is elmélyültek a gyermekek. Tanulóink és 
pedagógusaik is élvezettel emlékeznek a 
Fô téren álló épületben töltött kellemes 
órákra. Ugyanitt szüreti rendezvényt lá-
togattak a 4. a osztály tanulói, akik más 
alkalommal az István, a király címû roc-
koperát nézték meg az Operett Színház-

ban. Ez utóbbi programon a 7. évfolyam 
is részt vett.

November 15-én délelôtt ötödikeseink az 
Óbudai Kulturális Központ hagyományos 
ôszi rendezvényén vettek részt. Ennek ke-
retében hangszerbemutatón ismerkedhet-
tek a különbözô népi hangszerekkel (köztük 
ütôgardonnal, pásztorfurulyákkal, dudával), 
néptáncbemutatót tekinthettek meg, majd 
ôk is táncra perdültek a kerület többi ötödi-
kesével együtt egy közös tánc erejéig.

K.E.

Iskolai hírek

A hetedikesek osztálypajzsa a Mozaik Múzeumtúra megnyitóján.
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Az Egyesület 30 éves szülinapját 
kellemes ünnepi hangulatban, él-
ményekben gazdagon élhettük meg. 
Benyó Dóra ügyvezetô elnökünk 
köszöntötte a vendégeket, Hazai 
Iván András alpolgármesterünket, 
Csongrádi János képviselônket, Sza-
bó Magdolna egykori alpolgármeste-
rünket, Nagy Árpádot, a II. Rákóczy 
Ferenc Általános Iskola igazgatóját, 
Kôvári Krisztinát, a Háromhegyek 
Egyesület elnökét, Benedek Jánost, 
a Csúcshegy Egyesület képviselôjét, 
a megjelent, egykori alapítóinkat és 
vezetôinket: Ács Ferencet, Borzsák 
Benôt, Piroch Zsuzsát, Rajnák Lász-
lót, valamint az Egyesület jelenlegi 
vezetôit, tagjait.

Alpolgármester úr ünnepi meg-
nyitóját követôen Felcsuti László 
elnök összefoglalta az egyesület 
tevékenységét, melynek változat-
lan célja a hegyvidéki lakosság 
helyhez való kötôdésének erôsítése, 
közösségek létrehozása. Elmondta, 
hogy a 350 tagot számláló Egyesü-
let munkájához az idôk folyamán 
számtalan hegyvidéki lakó kapcso-
lódott, ezzel tevékenysége is gazda-
godott. Helyi közösségek alakultak, 
kulturális, hagyományôrzô és szó-
rakoztató rendezvények, kiállítá-
sok, elôadások, gyermek- és családi 
programok valósultak meg, amit 
írott és elektronikus sajtója is segít. 
Különös gondot és energiát fordít a 
helyi mûemlékek megmentésére, 
helytörténeti emlékek megôrzésé-
re. Mindezt jól bemutatja a megren-
dezett, és még ma is megtekinthetô 
kiállítás képei.

Megemlítette az Egyesület kö-
vetkezô teveit, egy hegyvidéki 
tanösvény és a Kiscelli emlékhely 
megvalósítását. Elmondta, hogy az 
Egyesület új kihívások elôtt áll, mi-
vel jelentôsen növekszik Hegyvidé-
künk beépítése, ezzel növekszik la-
kossága, generációváltás jön létre.

Köszönetet mondott az Önkor-
mányzatnak a Táborhegyi Népház 
használatáért, és reményét fejez-
te ki abban, hogy az Egyesület 
nem csak a Hegyvidék lakosságát 
szolgálja, hanem tevékenységével 
gazdagítja Óbuda kulturális életét 
is, mindezt a megalakulás óta a ve-
zetôk, a tagok és szimpatizánsok 
önkéntes tevékenységével.

Az ünnepi mûsort az Egyesület 
kórusa nyitotta meg a Parasztkantá-
tájával, majd Raffi nger Éva és Nagy 
Ákos elôadásában szemelvények 
hangzottak el az elmúlt évek ese-
ményekrôl, élményeirôl. A kórus az 
Örömódával zárta a mûsort.

E szülinapra egy helytörténe-
ti térképnaptár is készült, melyet 
Benyó Dóra örömmel adott át a 
megjelent vendégeknek. Vizi Tiha-
mér festômûvész az Egyesület 30. 
évére készített „Óbudai Találkozá-
sok Kiscellben” füzetét adta át a 
megjelenteknek.

Az ünnepi koccintás elôtt alapí-
tó elnökünk Ács Ferenc pohárkö-
szöntôjében sok erôt, energiát kí-
vánt a következô évek teendôihez, 
majd ünnepi torta érkezett, rajta az 
Egyesület címerével, felette szikrá-
zó fényekkel. A visszaemlékezések, 
az újbóli találkozások az ünnepi 
hangulat örömmel töltötte el a meg-
jelenteket.

 (fotók: Dr. Zumpf András)

Szülinapi ünnep
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AZ EGYESÜLET

HÍREI

,,Egynek minden nehéz, 

sokaknak

semmi sem lehetetlen”

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: Coradix Kft. 

Megjelenik: 3000 példányban

Állandó programok
a Táborhegyi Népházban, 1037 Bp., Toronya u. 33.
Jóga h. 18:15-19:45 

Kóruspróba k. 18:00-19:30

Beszinestánc k., cs. 17:00-18:00

Nôi egészségmegôrzô torna k., cs. 18:15-19:15

Férfi  torna k., cs. 19:30-20:30

Önismereti foglalkozás 2.sz. 16:00-17:30

Bridzs klub sz. 17:30-21:30

Salsa tánc haladó cs. 19:30-20:30

Kanaszta klub cs. 15:00-18:00

Hegyvidéki Séta-Kör szo.   9:30-11:30

Egyesületi iroda nyitva tartása: szerdán 18.00-20.00 h, a hét töb-

bi napján elôre egyeztetett idôpontban, tel.: 70-575 8848, vagy 

egyesulet@ohegy.hu. Gondnoki bejárat a Népház udvaráról.

• Bútorklinika a Hegyen! Mindenfé-

le bútor javítása, felújítása, antik 

és stílbútorok szakszerû restaurá-

lása! Tel: 388 2464, vagy 20-260 

3012.

• Fogászati kezelésre várok min-

den érdeklôdôt (fogfehérítés hi-

degfénnyel, gyermekfogászati 

megelôzô kezelés, fogpótlás). Dr. 

Virág Dániel, cím: 1137 Buda-

pest, Szent István krt. 4, III. em. 

1. Tel: +36-20 522 1700, www.

cleardent.hu

• Angol, német és magyar tanítás, 

tolmácsolás és korrepetálás a 

Testvérhegyen diplomás tanár-

nônél. Külföldieknek ügyintézés 

magyarul. Tel: 20-375 8877.

Apróhirdetések

Thank you for even the idea 
of the English speaking circle 
and thank you for holding it this 
autumn. Köszönjük Sacinak is a 
közremûködést.

Dónal Ó Néill hegylakótár-
sunk László Sarolta közremû-
ködésével angol társalgásra 
várta az érdeklôdôket október 
elejétôl november végéig, heti 
egy alkalommal a Táborhegyi 
Népházban. Bárki jöhetett, 
csak a félénkséget kellett a 
küszöbön letenni, házi feladat 
nem volt. Dónal vidám kis be-
szélgetéseket csalogatott ki 
belôlünk, a segítségünkre si-
etett, ha elakadtunk, a végére 
már csak úgy duruzsoltunk 
nagy bátran.

Dónal vár bennünket az 
újesztendôben is, elképzelés 
szerint 2020. január közepétôl, 
indulna az újabb 6 hetes angol 
nyelvû társalgási kör szerdán-
ként. Az érdeklôdést a donal.o.
neill@gmail.com címen lehet 
jelezni.

Dear Dónal, We wish you and 
your family here and in Ireland 
a merry Christmas and happy 
new year.

M.A.

Heteken át halasztgattam a kirándulást; úgy 
éreztem, apám még nem elég erôs hozzá. Idén már 
volt egy szívinfarktusa, átesett két mûtéten, ezek, 
vércukra és depressziója miatt idôzített bomba volt 
az orvosok szerint. Végül az ôsz legszebb napján 
rászántam magam. A máriaremetei otthonból, 
ahová két hónappal azelôtt költözött be, csütör-
tök reggel indultunk az „úttörôvasút” hûvösvölgyi 
végállomásához. Lassan mozgott a botjával, de a 
szeme csillogott a boldogságtól. A Kegytemplomra 
nézô szobájában visszanyerte humorát, éles eszét 
és életszeretetét. Egy egész napot töltöttünk a Já-
nos-hegyen, kedvenc kirándulóhelyén, ragyogó 
napsütésben, véget érni nem akaró beszélgetéssel. 
Senkit nem láttam azelôtt, aki úgy tudott gyönyör-
ködni a körénk teremtett világban, a fákban, a ma-
darakban, az Anna-réti játszótér gyerekhadában, 
mint azon a napon ôt. Még a hazaúton sem volt 
fáradt, és boldogan integetett ablakából, mikor ott-
hagytam végsô földi lakóhelyén.

Este mentôvel vitték a Szent János kórházba. 
Másnap reggelre teljesen lebénult; amikor be-

értem a neurológi-
ára, azt mondták, 
már képtelen a 
kommunikációra. 
Tévedtek. Sokáig si-
mogattam félrefor-
dult fejét a halálos 
ágyán, és egyszer 
csak folyni kezdett 
semmibe meredô 
szemébôl a könny. 
Így búcsúzott el tôlem és az élettôl, amit annyira 
szeretett. Örökre hálás leszek ezért az ajándé-
kért; hosszú és küzdelmes betegsége végén egy 
napra újra láthattam az apám csodálatos, szere-
tetteli, tiszta lelkét.

Halottak napja elôestéjén egy cetli várt laká-
som ajtaján: Felcsúti László kérte, hogy hívjam 
fel, mert rossz érzése van apámmal kapcsolatban.

Szász Kálmán építészmérnök 2019. október 
18-án hunyt el, agyvérzés következtében. 77 évet 
élt; egy fi út és egy fi úunokát hagyott hátra. Sok 
éven át volt látogatója a Táborhegyi Népháznak, a 
bridzsklubnak, kirándulásoknak, disznótoroknak, 
Mikulás-ünnepségeknek. Rendszeresen jelentek 
meg írásai az Óhegy-hírekben. Lényével sokaknak 
okozott örömet. Ôrizzék meg ôt jó emlékezetükben!

Szász Gergely

Szomorúan vettünk búcsút Szász Kálmántól, 
Egyesületünk tevékeny tagjától, hosszú idôn át 
Óhegy-hírek újságunk szerkesztôjétôl.

Búcsú Édesapámtól

Thank You, Dónal! 

Köszönjük Saci!

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 20-200 0017

telefonszámon.

Villanyszerelô!
Bármilyen jellegû

elektromos probléma
vetôdött fel otthonában,

hívjon bizalommal, 
segítek!

Lelesz Gergely
Telefon:

+36 70-908 3525
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HEGYVIDÉKIEK 
INGATLANIRODÁJA

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

www.obudalux.hu | www.obudaihegyvidek.hu

HÍVJON BIZALOMMAL!
06 30 696 6969

ÓBUDALUX
INGATLANIRODA

TESTVÉRHEGY
TÁBORHEGY

REMETEHEGY
MÁTYÁSHEGY
ARANYHEGY
ÜRÖMHEGY

150 aktuális ingatlant keresô ügyfél, 300 eladó vagy kiadó ingatlan ajánlat

E-mail: obudalux@oi.hu

Forster Judit
irodavezetô-építész

1037 Budapest, 
Erdôalja út 46.

ÉTTEREM ÉS KÁVÉHÁZ

ESKÜVÔK, 
CSALÁDI RENDEZVÉNYEK,

BANKETTEK.
Szeretettel várjuk Kedves Vendégeinket ebéd menüinkkel is,

leves + választható fôétel 1050 Ft.

Ínyenckert étterem - 1037 Bp., Vörösvári út 131.

Tel.: 487 3090, +30 476 1316, www.inyenckert.hu

 

 

Ács Ferenc, az Egyesület elsô elnöke felidézi az alapítás éveit, a ház használatbevételének küzdelmeit a hegyi közösségek otthonáért. 
Felcsuti László, az Egyesület jelenlegi elnöke megköszöni az elmúlt harminc év munkáját az Egyesület címerével díszített ünnepi tortával.


