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Vasárnapi ebéd
a Táborhegyi Népházban,

február 23-án, 13:30 órakor.
Menü:

Óhegy kocsonya
Szakács:

Varga Béla
az Óhegy szakácsa.
Jegyek a helyszínen vásárolhatók.
1000 Ft-ért (gyerekjegy 500 Ft)

Kertbarát Kör
Zöldségnövények
magvetése, palántázása.
Dr. Moór Andrea,
paprika nemesítô elôadása

február 10-én, hétfôn,
17:00 órakor,

ÓHEGY FARSANG
a Táborhegyi Népházban,

február 15-én, szombaton, 18:30 - tól.
Mûsor:

Óhegy örömködô kórusának vidám dalai
Manuel B. Camino mexikói bassz-bariton énekes
dél-amerikai és tango dallamai
Gyermek és felnôtt jelmezverseny,
Zene, tánc, tombola.
Kérjük kedves vendégeinket, hogy lehetôleg jelmezben érkezzenek a bálba!
A rendezvényt támogatja az Óbudai Múzeum.
Mindenkit sok szeretettel vár az Egyesület Vezetôsége!
(Részletek a 3. oldalon.)

a Táborhegyi Népházban.
(Részletek a 4. oldalon.)

Hegyvidéki Séta –
Kör
Továbbra is járjuk a hegyet,

minden szombaton, 9:30-kor.
Gyülekezô: a 137-es autóbusz
Erdôalja úti végállomásnál.

Családi Vasárnap

Úton

Zenebatyu

- ahogy egy építész látja a világot
címmel

élményprogram

Csongrádi János

avagy Csillagok Háborúja és
Jégvarázs szívószál furulyán.

Pro Architektura-díjas
építész és graﬁkus kiállítása nyílik

Sônfeld Mátyás

február 7-én, pénteken 17:45-kor

interaktív mûsora gyerekeknek,

a Táborhegyi Népházban.

február 23-án, 10:30-kor

Jelszó:

a Táborhegyi Népházban

Megnyitja Csanádi Judit díszlettervezô.
Közremûködik Madaras János csellómûvész.

„Maradj ﬁtt!”

(Részletek az 5. oldalon)

(Részletek a 3. oldalon)

(Részletek a 10. oldalon)

Vasárnapi mozi
Taylor Sheridan: Wind River /2017/

február 9-én, 17:00 órakor

Növekszik Hegyvidékünk lakossága, folyamatosan változik az egyes korosztályok összetétele.
Felvetôdik a kérdés: mivel bôvítsük az Egyesületünk tevékenységét és programfelhozatalát,
hogy abban mindenki, régi és új lakos, ﬁatal és idôs egyaránt örömét lelje? Az önszervezôdô
Egyesületünk Vezetôsége szívesen fogad ötleteket, javaslatokat, egyéni kezdeményezéseket,
hiszen célunk a hegylakók helyhez való kötödésének erôsítése, közösségek kialakulása.
Feltesszük a kérdést:

Programok:
Úton - kiállítás
február 7. p.
17:45
Vasárnapi mozi
február 9. v.
17.00
Kertbarát Kör
február 10. h.
17:00
Óhegy Farsang
február 15. szo.
18:30
Zenebatyu
február 23. v.
10:30
Vasárnapi ebéd
február 23. v.
13.30
Állandó programok
11. oldalon
A következô lap megjelenésének idôpontja:
2020. február 27.

Te milyen programon
vagy eseményen vennél részt
szívesen?
Erre várjuk a válaszokat a rövid online
kérdôívünkön: http://tiny.cc/ohegy
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Bugyi Szabina
A térképnaptár szerkesztôje
A tavalyi év végének egyik
,,sikertörténete” volt az Óhegy
Egyesület gondozásában, a 30.
szülinapjára megjelent térképes falinaptár. Nagyﬁam, aki
azt kapta Karácsonyra, lelkesen
forgatta és nézegette gyerekkorának helyszíneit. De sokaknak
szerzett nagy örömet ez az igazán ötletes, a Hegyvidék történetét felidézô térképnaptár.
Bugyi Szabinát, a történelmi
térképek felkutatóját, szerkesztôjét kérdeztem:
- Kedves Szabina, mondjon önmagáról néhány szót.
- Hajdúszoboszlóról származom, felsôfokú tanulmányaimat az ELTE Természettudományi Karán kezdtem földrajz
szakon, terület – és településfejlesztô szakirányon. Pillanatnyilag az utolsó szemesztert
töltöm, várhatóan 2020 nyarán
fogom befejezni az egyetemet.
Jelenleg Budapesten ingatlanhasznosítási
munkatársként
– teljes munkaidôben – dolgozom egy állami társaságnál.
Szabadidômben futok, túrázok,
operába járok, tavasszal békát
mentek, valamint tervezek

még egy diplomát szerezni. Helyi lakosként, helyi identitástudattal a következô években
Óbuda településfejlesztésével,
városrendezésével szeretnék
foglalkozni. Úgy gondolom, a
jövô fejlesztéseihez elengedhetetlen a múlt, a kerület fejlôdésének ismerete, ezért is
volt hasznos a naptárhoz szükséges térképek összegyûjtése,
melyre korábban még nem volt
precedens. Ahogy idôm engedi,
a jövôben is szeretnék vállalni
szakmámhoz kötôdô tevékenységeket az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesületénél.
- Mióta él a hegyen és hogyan
,,kötött ki" itt?
- Öt éve, egyetemi tanulmányaim kezdetekor elengedhetetlen volt, hogy Budapestre
költözzek, és a véletlenek egybeesése kapcsán sikerült Testvérhegyre csöppennem.
- Mi a véleménye, pozitív, negatív amióta itt él?
- Abszolút pozitív, szeretek
a hegyen élni. Az erdô, a Hármashatár-hegy közelsége, a jó
levegô biztosítja az élhetô természetes környezetet, társadal-

mi szempontból a fejlesztések,
a közösségi tevékenységek,
mint például az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesület munkája, úgy
gondolom, páratlan. A felsorolt
szempontok miatt a jövômet is
itt tervezem.
- Mi adta a naptár ötletet, számított-e rá, hogy ilyen siker lesz?
- Egyetemi szakmai gyakorlatom teljesítése miatt kerestem meg az Óhegy Egyesületet, a civil szervezet vezetôjét,
Felcsuti Lászlót. Javaslata volt
egy Óbuda-Hegyvidékérôl szóló helytörténeti térképnaptár
megvalósítása, melynek ötlete
már korábban felvetôdött, de

Egy elfeledett író
Móra László emlékére
Idén lesz 130
éve, hogy 1890ben megszületett Zentán az
Óbudai Hegyvidék egyik – széles körben alig
ismert – írója,
a kiváló pedagógus és iskolaigazgató, Móra
László. A Móra
név
nemcsak
irodalmi körökben csengett jól, hiszen a híres nagybáty – Móra Ferenc – országosan
ünnepelt és elismert írónak számított. Sôt,
Móra László tanár édesapja – Móra István
– szintén otthonosan mozgott a magyar irodalmi világba, mert maga is ismert versíró
volt. Az említett apa révén költözött a népes família 1898-ban Óbudára, ugyanis itt
kapott pedagógusi állást, majd lett a Lajos
utcai iskola igazgatója a családfô.
Móra László még a bácskai gyermekkorában szívta magába az egész életét átszövô és irányító hazaszeretetet. Az apai
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indíttatás, a pedagógusi és írói tevékenység kettôsége jellemezte munkásságát,
amely Óbudán teljesedett ki. Az Állami
Tanítóképzô Intézetben szerzett tanítói
diplomát. Az I. világháború számára hosz-

Móra László:

Leltár
Nem ôrzöm ôsök gyémántgombjait.
Örökségem: a dal, a vers, a hit.
Nem volt és nincs más gyöngyöm, ékszerem,
Csupán a szívem s dolgos két kezem.
Nálam a csengô, fénylô aranyak:
A becsületes tett és akarat.
Testvérként mindig kézen vezetett:
A jóság, hûség és a szeretet.
Leltárba róva így a kincseim:
Boldog vagyok, ez mind enyim!
Csiszoltam, ötvöztem boldogan, mohón.
Öt évtized volt vésôm, csiszolóm.
S most feldíszített szívem asztalán
Néktek ajánlom: Istenem, Hazám!

szakember híján nem került rá
sor. Ráadásul megjelentetésére
kiváló alkalom az Egyesület 30.
szülinapja.
Elsô hallásra magával ragadott az elképzelés, és szívesen
vállaltam a hivatásomhoz illô
feladatot. Sejtettem, bíztam
benne, hogy a helyi lakosok
körében népszerû lesz, azonban ekkora elismerésre nem
számítottam, mely természetesen nem csak az én érdemem,
Felcsuti László szerkesztôi,
és Horváth Péter történész,
lektori munkáinak érdeme is.
Az ünnepségen nagyon jólesett látni, ahogy mindenki
lelkesen, mosolyogva forgatja
a naptárt, majd a sok pozitív
visszajelzés, elismerés, köszönet igazán lélekemelô volt.
Egyetemi tanáraim javaslatára
a naptár, illetve a köré felépített diplomamunkám bemutatásra kerül a Tudományos Diákköri Konferencián, valamint
publikáljuk egy településföldrajzi folyóiratban is. Szerényen
bevallom, ekkora sikerre nem
számítottam.
Bérci Mária

szú hadifogsággal ért végett, hazatérve
sorscsapásként élte meg a trianoni békediktátumot. Ennek hatása nagy erôvel
jelenik meg költeményeiben. 1930-tól a
Testvérhegyen, a Domoszló útján lakott
családjával, a kerület oktatás élete végéig
szívügye volt. Tanítóként a Hunor utcai és
a Vörösvári úti iskolákban dolgozott. 1934ben iskolát alapított a szegény, téglagyári
gyerekeknek a Külsô-Bécsi úton (ma Óbudai Waldorf iskola), amelynek elsô igazgatója volt. Fia is ebben az iskolában tanított,
ahová közel 130 szegény gyermek járt.
Több pedagógiai cikkben írt a „szegénység
iskoláiról”, illetve a Bécsi úti iskola felépítésének nehézségeirôl.
Szakmai, pedagógiai írásai mellett,
fôleg gyermekverseket és meséket írt.
Mûvei a hazaﬁasság, istenszeretet mellett, leginkább a családról és az otthonról
szólnak. Az 1920-as évek végétôl gyermekeknek szóló irodalmi lapok szerkesztôje volt. Több irodalmi társaságban viselt
tisztséget, ezekbôl is kiemelkedett az író,
Gárdonyi Géza munkásságának gondozása. 1944. december 29-én feleségével
együtt, tisztázatlan körülmények között
veszítették életüket. Móra László mûveit a
pártállami rendszerben hosszú idôre tiltó
listára tették.
Horváth Péter
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Óhegy Farsang - 2020'
a Táborhegyi Népházban (1037 Bp. Toronya u. 33.)
február 15-én, szombaton 18:30 órától
Három évtized tapasztalata, hogy a farsang mindig sikeres, különösen egy jólismert fellépô mûsorával, jelmezversennyel,
tombolával gazdagítva, aztán persze a tánc.
Mindig jól éreztük magunkat.
A mûsor most is a jelmezesek fogadásával kezdôdik. A jelmezben érkezôket egy
pohár pezsgôvel látjuk vendégül! A bál háziasszonya idén is: Benyóné Dr. Mojzsis
Dóra, az Egyesület ügyvezetô elnöke.
18:30-tól: Az egyesület örömködô kórusának vidám dalai után köszöntô és a bál
megnyitása.
19:00-tól: Sztár-vendégünk, Manuel B.
Camino mexikói bassz-bariton dél-amerikai
dalokból és tangókból összeállított mûsora.
20:00-tól: Gyermek-és felnôtt jelmezverseny kezdôdik. Az elsô 3-3 helyezett díja-

zásban részesül. A gyermek jelmezverseny
minden résztvevôje ajándékot kap!
21:00-tól: Zene, tánc, büfé! A talpalávalót
D.J. Sugár Gyuri szolgáltatja,
23:00-tól: Tombolahúzás!
24:00 órától – „kivilágos – kivirradtig”:
folytatódik a fergeteges báli hangulat, zenével, tánccal, büfével!
Belépô felnôtteknek 1300 Ft, tagkártyával
1000 Ft, gyerekeknek (18 éves korig) 500 Ft.
Kérjük kedves vendégeinket, hogy nyugodtan eresszék szabadon fantáziájukat és kreativitásukat és minél változatosabb jelmezekben
lepjék meg társaságunkat a farsangi bálunkon!
Nincs meghatározott témakör, öltözhetnek a
hirdetôoszloptól a kalózig bárminek!
Mindenkit szeretettel vár:
az Egyesület Vezetôsége!

Lakókörzetünk önkormányzati képviselôje Csongrádi János, Pro Architektura-díjas építész
és graﬁkus mûvész. Arra kértük, hogy mutassa be graﬁkáit egy kiállításon, és ismertesse,
miként ragadta ôt meg a graﬁka mûfaja. Íme:

ÚTON - ahogy egy építész látja a világot.
Kiállítás megnyitója február 7-én, pénteken 17:45-kor, Táborhegyi Népházban
Szeretem a csendes, koncentrált, nyugodt odaﬁgyelést. Az építész tevékenysége is így kezdôdik. Egy
magányos, elmélyült, az
adottságokat elemzô alkotási folyamat, mely az elsô
nagygesztusú, vibráló vonalakkal indul, majd eljut a
letisztult mûszaki rajzokig.
Ez a fajta jelenlét jellemzô akkor is, amikor egy település tetszôleges pontján
kis idôre megállva megﬁgyelem az embereket, gesztusaikat és mozdulataikat.
Ahogy használják „belakják” az általuk ismert épített
és természeti környezetüket, életterüket.
16-17 évesen a népi
építészeti emlékek után
kutatva, nyaranta egy vázlatfüzettel és egy korabeli
fényképezôgéppel a belsô-somogyi falvakat jártam.
Felmértem, rajzoltam, fotóztam, gyûjtöttem az építés
hagyományos,
népnyelvi
szavait. Ott, akkor tanultam
meg, miként lehet egyszerû
eszközökkel, harmonikusan
együtt élni a természettel.
Egy tradicionális paraszt-

ház okosan szerkesztett, jól
tájolt és takarékos anyaghasználatú.
Funkcionális
térképzése – mely magában
foglalja mind a lakó, mind
a gazdasági, mezôgazdasági területeket – átgondolt,
mértéktartó, célszerû.
Késôbb az egyetemen,
ahol a posztmodern és az
organikus építészet formalizmusa tematizálta az
építészeti
közgondolkodást, igyekeztem egyszerû,
funkcionális
látásmóddal
elkészíteni a terveimet. A
diplomatervem egy kettôs,
egymásba fonódó spirálra
szerkesztett, szoborszerûen
formált múzeum épület volt.
Diplomadíjas lett.
Egy építész rajzolva gondolkodik, és gondolkodva
rajzol. Egyensúlyt próbál
tartani-teremteni a szemlélôdô és a cselekvô magatartásformák között.
A kiállításon bemutatásra kerülô graﬁkák mûfaji
besorolásukat tekintve jórészt útirajzok. Itthon és
más országokban készültek.
Csak megállni és megpihenni egy nyüzsgô város

utcasarkán. Egy lépcsôre
leülni vagy a falnak támaszkodni, és a rajzfüzetemben
néhány vonallal rögzíteni,
megörökíteni a pillanatot.
Nagyon fontos a pillanat
varázsa, a rajzok késôbb
segítik felidézni ezt. Illetve
segítik más befogadónak
megélni ezt az élményt. A
rajzok mellett bemutatásra
kerül néhány rövid írás is,
melyek kiegészítik ezt a fajta látásmódot.
Szeretettel várok minden
érdeklôdôt. A kiállítást Csanádi Judit, a Magyar Képzômûvészeti Egyetem volt
rektora nyitja meg. Madaras
János csellón fog játszani.
Csongrádi János

Óhegy Farsang – 2020' sztárvendége:

Manuel Betancourt
Camino
Manuel B. Camino bassz-bariton a mexikói Guanajuato állambeli San Felipében
nôtt fel. Szenvedélye a zene világa iránt az
operaénekesi karrier felé irányította. 1993tól 1999-ig a Moreliai Konzervatóriumban,
majd 1999-tôl 2002-ig a Nemzeti Konzervatóriumban Mexikóvárosban tanult. A tanulmányok elvégzése után Placido Domingó
ösztöndíjat kapott, amelynek segítségével
Izraelben és Puerto Ricoban a New York-i
Metropolitan operaénekesei által tartott
mesterkurzusokon fejleszthette énektudását. 2002-tôl kezdve a Mexikóvárosi Nemzeti Operaházban valamint több nagyobb
fesztiválon és mexikói színházban énekelt.
Manuel életének nagy álma volt, hogy
Európában, a klasszikus zenei kultúra hazájában élhessen és énekelhessen. 2005ben a Zürichi Operaház Operastúdiójának
tagja lett, majd 2007-tôl a francia National
de Rhin Operában énekelt. 2010-tôl szabadúszóként dolgozik tovább, több színházzal
állt kapcsolatban, ahol operaszerepekre kapott megbízást. Szerepelt Luxemburgban,
Párizsban, Avignonban, Brüsszelben és
Passauban. Repertoárja folyamatosan gazdagodott. Már több éve Magyarországon,
Dunakeszin él családjával. Számtalan fellépése van. Jövendô karrierjét végleg Magyarországon kívánja beteljesíteni. Tagja a latin
zenét játszó Volver La Vida Együttesnek,
amelyben klasszikus zenemûvészek kalandoznak a latin zene varázslatos világában.
Manuel B. Camino az Óhegyi Farsangon
mexikói és latin-amerikai dalokat és tangókat ad elô, egy brazil zongoramûvész kíséretével.
Benyóné Dr. Mojzsis Dóra
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Kertbarát Kör hírei

Zöldségnövények magvetése, palántázása
Február 10-én, hétfôn 17:00 órakor. Elôadó: Dr. Moór Andrea
Januári találkozónk fô témája
a csíráztatás volt, melyet néhány
konkrét példa alapján végigvettünk. Kertészként most is állíthatjuk, hogy az otthon, magunk
termelt bármilyen „zöld” friss és
jobb ízû. Kész csírát is vásárolhatunk, de az csak majdnem olyan
jó...
A tavaszi, friss vitaminok még
váratnak magukra, ezért a csí-

ráztatást februárban is érdemes
elkezdeni – ha eddig nem tettük.
Nem olyan bonyolult, mint elsôre
látszik, néhány nap alatt sikerélményünk lehet. Egy kevés munkával hatásos receptet kapunk
egészségünk tartósításához.
Szóba került még az alma-narancs lekvár készítése, melynek
most van a szezonja. A kertészethez a tartósítás is hozzátartozik,

a kerti munkák sem hátráltatnak
mostanában. Miért is ne vághatnánk bele? A receptet külön cikkben ismertetjük.
Következô összejövetelünk
témája a palántanevelés (magbeszerzés, vetés, talaj-elôkészítés).
Meghívott elôadónk Dr. Moór Józsefné Andrea, paprika nemesítô
az OROSKO Kft. vezetôje. Frissítsük fel tudásunkat, mert a tavasz

Alma-narancs lekvár
A Kertbarát Körben elhangzott, szezonális recept ismertetése
Hozzávalók: 2 kg alma kb. 2,6 kg narancs, fél citrom leve, 2-3 csillagánizs, néhány darab fahéj, kb. 10 szegfûszeg, ujjnyi
vastag friss gyömbér, 1-2 cm. Kb. 20 dkg
cukor (inkább xilitol), és kiegészítésként:
ôrölt szegfûszeg, ôrölt fahéj és ôrölt gyömbér, valamint pektin
A narancs levét citromcsavarón kicsavarjuk, rostjait kiskanállal még kikaparjuk.
A hámozott almát feldaraboljuk, mindjárt a
narancslébe mehet, amibe a fél citrom levét
is beleöntjük.
A darabos fûszerekkel addig fôzzük, amíg
az alma megpuhul. A fûszereket „fûszertojás”-ban, egyben tesszük bele, hogy pépesítés elôtt kivehessük. Kicsit hûtjük, majd
botmixerrel pépesítjük. Ekkor megkóstoljuk, hogy kell-e még az ôrölt fûszerekbôl

bele. Most esetleg visszatehetünk bele az
egész fûszerekbôl néhány darabot.
Hozzáadjuk a cukrot (xilitet) a pektinnel
és még 4-5 percig fôzzük, majd csírátlanított, forró üvegekbe töltjük. Fémtetôvel lezárva pár percre fejre állítjuk, majd mehet a
száraz dunsztba, amíg kihûl (1-2 nap)
A pektin - ha még nem ismertjük: úgy
használható, hogy a xilitollal (cukorral) öszszekeverjük, majd adagoljuk a tûzhelyen
rotyogó gyümölcshöz. Öt percig forraljuk
vele. Figyelem: fokozza az édes ízt, kevesebb cukor is elég lehet.
Ha valóban kemény, vágható állagú
dzsemet szeretnénk, 1 kg gyümölcshöz
adjunk 20-30 gramm pektint. Egyébként
60 gramm elegendô 10 kg gyümölcsbôl készülô, kenhetô állagú lekvár elkészítéséhez.
Mikóné Ormos Márta

Csöndes téli szürkeség a kertben
Korán sötétedik már november óta, a
hegytetô is homályba vész. Nyirkosak a néptelen utcák, aki mégis errejár, fázósan siet
a villanyfényes, fûtött szobába. Hömpölyög
a köd, mintha be akarna jönni a házba, felfalni az asztalt, az ágyat, mindent beteríteni.
Gyorsan behúzzuk a függönyt, ne is lássuk a
csupa szürke derengést.
Én most mégis sétára hívlak, kedves
Hegylakótársam. Gyere az ablakhoz, elôtte
halkítsd le a tévét, hogy láss. Akár a villanyt is lekapcsolhatod. Nézz ki, meregesd
a szemed. Egyszerre csak elibédtárul a csupasz fákon, bokrokon nyüzsgô világ. Sötét
gombócokat látsz ugrándozni az ágakon,
kicsikéket. Aztán mégkisebbeket, s nagyobbacskákat is. Mondd csak, mennyi félék? És
milyen színûek? Feketék? Szürkék? Ha megﬁgyeled, megmutatják neked sárga és zöld
tollaikat, a bóbitát a fejük tetején, vagy épp
a kék kalapjukat, rozsdás bögyüket, fehér
vagy sárga hasukat, narancssárga foltjaikat
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pettyekkel vagy csíkokkal mintázva, turcsi
csôrüket, vagy meggymagot aprító, kemény
csôrt. Bemutatják neked a párjukat is, vagy
épp a bandát, ha sokasan vannak, mert tudd,
észrevettek téged is és apró gombszemükkel ﬁgyelnek. Meg tudnád-e számolni ezeket
a gombócokat? Huszonhatnál feladod, mert
össze-vissza mozognak.
Letottyannak a bokrok alá, ott kotorásznak tovább, eledel után kutatva és hátsó szemeikkel vigyázva, lesik a leselkedô veszélyt.
Ott vannak az esetlen és dagadt rigók is
mind, párosával ám. Igen, a kertben hátrébb
ott ül a szomszéd macskája, sóvárogva néz
egy kis kaland felé, de ne félj, a rigók elintézik ôk maguk a dolgot. Elkergetik a lusta
bundást, amék a bokrok közé amúgy se tudna úgy berohanni, hogy abból baj legyen.
Gyere, vedd a sapkát, kesztyût, bundabugyit, dugd ki az orrodat a kertbe. Hallgasd
csak azt a vidám madárlármát, amitôl még a
saját hangod se hallod! A köd csak fölerôsíti

közeledtével hamarosan szükségünk lehet rá.
Más: A méhek szorgos segítôink tavasztól ôszig a kertünkben. „Mézes gondolatok” címmel a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum (1036
Korona tér 1.) kiállítása mutatja
be a mézzel kapcsolatos termékeket, felhasználásukat. Kertészkedéshez kapcsolódó témaként
érdekes lehet a kertbarátoknak
is. A kiállítás április 5-ig látogatható, óbudai lakcímkártyával
ingyenesen.
Mikóné Ormos Márta
kertbarat.ohegy@gmail.com

Komposztálok
Néhány éve az Óbuda-Békásmegyer
Polgármesteri Hivatal volt szíves és megajándékozott két komposztkerettel, egyik
falécekbôl van, a másik dróthálós. Szerzôdést is kötöttek velem, hogy használom
komposztálásra, nem ám égetek. A magam
részérôl nagyon örültem a dolognak, azóta
nem kell kukát mosnom.
A kert is örömmel befogadta a tápanyagygyárat. A penészmentes rothadást és porladást fölülrôl a fák árnyékos lombbal, a
madarak a kotorászásukkal segítik, oldalról
bogarak és csúszó-mászók a nyammogásukkal, alulról valamilyen rágcsálók, amiknek
az útvonala látszik, ha megbontjuk a halmot.
Forgatni a komposztot? Jó, máris indulok!
Három éve egy szajkó beleejtette a drótos
halom közepébe kincsét, egy szem diót. A
kisarjadt fácska igen szemrevaló, jónak ígérkezik. Nem kavarok körülötte, inkább ülök a
fotelben, a többit a természet intézi.
Diós Vali
ezt a zajongást. Jöttödre az etetôrôl felrebbennek, eltûnnek, hogy késôbb csapatosan
visszatelepedjenek. Nézz most a lábad elé, le
a földre. Itt-ott zöld hajtások mosolyognak a
fagyóka szorításában is. A nyáron vásárolt kaporból lehullott és elkóborolt magok lám megfogantak, új, zöld hajtások jöttek belôlük, csak
úgy világítanak a szürkeségben. Kóstold meg,
ﬁnom! Ha már ott vagy, nézd, a hóvirág már
mutatja betekerôzött fehér virágját, mindjárt
nyílik. A hunyorka vakító fehér virága már
napok óta huncutul játszik a köddel, a ködön
átbukó napsugarakkal. Amott van belôle fekete virágú, az is nagyon szép, látod-e?
Lea néni, a vallását határozott szelídséggel megélô kóser zsidó asszony tanított
engem a fák újévére, amit ilyentájt ünnepelnek. Úgy mondta, ilyenkor indul az élet
a fákban, bokrokban, az egész év termését
kihordozni most kezdi a természet, pedig
a télnek még a közepén járunk. Vedd csak
észre, zsibongó, tarka-barka szürkeség az,
ami körülvesz bennünket! Mosolyogva húzódj vissza fûtött szobádba.
Molnár Andrea
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Köszönet
a Mikulásszervezôknek
Decemberben több, mint 200
gyermek várta szüleivel izgatottan a hegyi Mikulást. A fô szervezô újra Várkonyi Bea volt. A
Mikulás Zsigó Gyuri, aki délelôtt
a Népházba jött, délután lovon
érkezett a Virágos-nyeregbe.
Bea legfôbb segítôje a mindenben Gazda Albert és Enikô.
Jó hangulatot teremtett a
Népházban délelôtt Csomor
Kata és Vedres Marian gitárjával, majd fent a nyeregben
Mezô Andris zenéjével, technikájával. A mikuláscsomagokat a
krampuszok kara készítette elô:
Gazda Brigi, Gál Zsombor, Gáspár Tomi, Kazamér-Kiss Dániel,
Sill Gábor és Uﬁr Attila.
Akik nélkül nem sokra mentünk volna, még tán a Mikulás
sem jött volna: Détári Géza, Kiss
Kati, Halmágyi Edit, Rácz Andris, Varga Béla, Pirchala Zsuzsi
és az ô két lova, valamint egy
kedves Erdôalja úti szomszédunk, aki terepjárójával a szállításban segített az erdô csúszós
útjain. A rendezvényünket idén
is támogatta a Pizza Paradicsom
Étterem, a Vörösvári út 13-ból.
Köszönjük a szervezôk és
segédeik több hetes elôkészítô
munkáját. Ôk a gyerekeknek
és a felnôtteknek maradandó
élményt nyújtottak, tovább erôsítve az összetartozás érzését és
az Egyesület jó hírét.
az Egyesület Vezetôsége
Az Esernyôs Galéria
tisztelettel meghívja Önt
és partnerét

Nádor Tibor
festômûvész

KÉPTÁJ
címû kiállításának megnyitójára
2020. január 28., 19 órára
Megnyitja:
Dr. Pörczi Zsuzsanna
egyetemi docens,
Budapesti Metropolitan Egyetem
A kiállítás megtekinthetô
2020. március 8-ig.
Esernyôs Galéria
1033 Budapest, Fô tér 2.
www.esernyosgaleria.hu
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Családi Vasárnap

Zenebatyu élményprogram
avagy Csillagok Háborúja és Jégvarázs szívószál furulyán
Sônfeld Mátyás interaktív mûsora február 23-án, vasárnap 10:30-kor
Minden hangszer! Ezt állítja Sônfeld Mátyás, a Zenebatyu
Élményprogram
megalapítója,
és nem hazudik: mûanyag kesztyûbôl zenélô skótdudát, spatulából szájharmonikát, ﬂakonból
ukulelét varázsol, a közönség pedig csak tátott szájjal ﬁgyel, mik
jönnek létre a hétköznapinak hitt
tárgyakból.
Mátyás egyébként több féle
elôadással járja az országot: hol
öko-hangszerbemutatót tart, hol
igazi hangszereket mutat be,
máshol pedig közös zenére és
mozgásra ösztönzi a résztvevôket. Az interaktív elôadások
során fény derül a hangok tulajdonságaira is, kreatív zenei
kísérletek segítségével a hallgatóság egy életre megjegyzi, mitôl
változik egy hangszer hangereje,
hangmagassága, vagy akár hang-

színe. A Zenebatyu Élményprogram legnagyobb elônye, hogy
sosem ér véget: a gyerekek az
elôadás után hazaérve rögvest rávetik magukat az otthon található
mûanyag ﬂakonra, szívószálra,
zacskóra vagy épp papírgurigára,
és már készítik is a saját hangszerüket! Amint az összes hangszer elkészült, az otthoni alkotás
után sem unatkoznak majd: a
http://zenebatyu.hu/video-galeria/ honlapcímen több, mint 40
videó várja ôket arról, hogyan lehet biciklipumpán, törött tányéron, kerítésen, szellôzôn, Bubi bicikliken, kapucsengôn vagy épp
Harry Potter könyveken zenélni.
Emellett lelnek még kreatív tanévnyitó átiratot, énekkel egybekötött kreatív játékot, sôt, az is
kiderül, hogy Beethoven pontosan kinek is írta azt a bizonyos

Vasárnapi ebéd
a Táborhegyi Népházban, február 23-án, 13:30 órakor.
Menü: Óhegy kocsonya
Gondolom, a kocsonyát senkinek nem kell bemutatni, igazi
élvezetes, házias étel. Már a jó kocsonya. Elôfordul, hogy nem úgy
sikerül, ahogy szeretnénk - ez
persze inkább az amatôrökkel fordul elô. Ugyanakkor két egyforma
kocsonya ritkaság, mivel mindenki más alapanyagokkal dolgozik,
másként fôzi, fûszerezi és tálalja.
Készül halból, szárnyasból, de

leggyakrabban a disznó bizonyos
részeibôl. Mi is abból fogjuk készíteni már szombaton a Népházban, méghozzá a legnagyobb
odaﬁgyeléssel, mert semmiképp
nem szeretnénk csalódást okozni
kedves vendégeinknek.
Azért Óhegy Kocsonya, mert itt
készül a hegyen, hegyi szakáccsal
és segédjeivel, hagyományos módon, mellé a klasszikus Lehmann

Für Elise-t, és mi köze mindennek a tejbegrízhez? Aki pedig
ennél is tovább menne, a „sajtó”
fül alatt videókat, riportokat és
cikkeket találhat a programról.
Aki eljön február 23-án a Táborhegyi Népházba, megtanulhatja, mitôl hangos vagy halk egy
hangszer, hogyan készül chipses
dobozból igazi vihardob, egy feneketlen batyuból válogathat a
színesebbnél színesebb hangszerek közül, gitárzenére énekelhet,
táncolhat és játszhat, valamint ott
helyben elkészítheti és hazaviheti a saját hangszerét!
Biztosan sokan jönnek a programra az interaktív elôadásra.
Belépô a szokásos: rangidôs gyermek 1000 Ft, a tesók 500 Ft. Szeretettel várunk családokat.
Egyesület Vezetôsége

kenyérrel. Megpróbáljuk olyan
szintre emelni, mint amilyen a legendás miskolci kocsonya. Ajánlom ínyenceknek, porckopásos
betegeknek, torokgyulladásban
szenvedôknek és azoknak, akik
régen ettek házi kocsonyát.
Egyetlen kockázat – különösen repeta esetén a gyomor elkerülhetetlen lehûlése, de erre a
helyzetre is felkészülünk, ugyanis forralt bor fogyasztásával lehet
a bajt könnyen megelôzni.
Gyertek bátran kedves Barátaim, nagy élményben lesz részetek.
Varga Béla

Fish soup and ham
with honey and clove

Halászlé és sonka mézzel,
szegfûszeggel

English speaking circle in the Táborhegyi Népház

Angol nyelvû társalgási kör a Táborhegyi Népházban

On every Wednesday we chat and chirp en English, just to know more about the Irish and English
culture, comparing it with our culture. Dónal O’Neill
facilitates the achievement of this amusing purpose.
He talked about the cuisine of Christmas evening
in Ireland, the ham with honey and clove and that
he couldn’t imagine ﬁsh soup for this occasion. We
returned his tales by talking about music, travelling,
working. Further popular topics shall come on the
next occasions. All those who are interested in the
circle are invited to come on Wednesday from 6.30
p.m. until the 10th of February, and after a short break, a new period of 6 week can be started in March.

Szerda esténként laza beszélgetésbe elegyedünk angolul, ismerkedünk az ír és angol kultúrával, összehasonlítva azokat a mienkkel. Dónal
O’Neill könnyíti meg elérnünk ezt a szórakoztató
célt. Ô mesélt az írek karácsonyi asztaláról, rajta
a mézes, fûszeres sonkával, és arról, hogy karácsonyra a halászlevet nem tudja elképzelni. Aztán
mi meséltünk neki zenérôl, utazásról, munkáról,
következô szerdákon sok más, érdekes téma kerül szóba. Várjuk az érdeklôdôket minden szerdán
18.30 kezdettel február 10-ig, majd kis pihenô után
márciusban indulhat újra a 6 hetes beszélgetôkör.
Molnár Andrea
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Hegyvidékünkön történt betörések kapcsán érdeklôdtünk a Rendôrkapitányságon. Felhívták
a ﬁgyelmünket, 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. Decemberi lapunkban a megelôzés módozataira hívták fel ﬁgyelmünket, most más
szempontokat is megemlítettek:

Szelﬁs üzenetek betörôknek
Ugye, nem lepôdik meg
azon, hogy a betörések jelentôs része akkor történik,
amikor üres a „kégli”, és
senki sincs otthon? Sôt, a
legjobb, ha napokra, vagy
akár hetekre is üres a lakás,
mivel ekkor aztán sokkal
„alaposabb” munkát lehet
végezni, miközben a lebukás
esélye igen kicsi (például,
hogy váratlanul hazaérnek
a tulajok, vagy valaki más
megzavarja az elkövetôket).
Tulajdonképpen a betörôk „álma” az lenne, ha a
házak, lakások ajtajára szépen mindenki felcímkézné:
„Nyaralni mentem!”, vagy
mondjuk ezt: „Sielek a Tátrában!”, de még ez is elmegy:
„A hétvégére leugrottunk a
Nagyihoz!”. Ó, de nyilván,
SOHA, SENKI sem tenne ki
hasonló címkéket a bejárati
ajtajára! Hiszen ki akarná
nyíltan kihívni maga ellen a
sorsot, és ezzel házhoz hívni
a betörôket?
Nem, ilyet nem teszünk,
semmiképp. DE BIZTOS EZ?
Hányan vannak Önök
között, kedves olvasók, akik
büszkén tárják a világ elé
azokat a selﬁe-ket, melyen
éppen megörökítik a jól
megérdemelt pihenés kezdô
pillanatát, netán a rogyásig
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megpakolt autót, vagy éppen egy izgalmas selﬁet a
Liszt Ferenc repülôtér egyik
termináljából… Esetleg feltesznek egy tengerparti,
naplementés fotót a szálloda bárjából, hogy a kollégák
sárguljanak az irigységtôl…
Számoljunk csak: hány
emberhez is juthat el a posztunk? Minden ismerôsünkhöz, vagy az ismerôsök ismerôseihez is, netán BÁRKI
láthatja, aki a közösségi oldalunkra kattint?
Legyen óvatos posztjaival, és mérje fel a digitális
adatok veszélyeit is, hiszen
az Önrôl megszerzett információkat akár bûncselekmények elkövetéséhez is
felhasználhatják!
Persze,
„priviben” kisebb kockázattal oszthatjuk meg képeinket, de az sem tragédia, ha
az üdülésünkrôl készült fotókat csak itthon tesszük fel
a közösségi oldalainkra.
Tehát, ne címkézzük fel a
lakást (ne posztoljunk nyil-

vánosan), hogyha pár napra,
esetleg egy-két hétre egyedül, magányosan álldogál az
ingatlanunk. Mit tehetünk
még a védelméért?
Üres a lakás? Villany fel,
TV bekapcs!
Például egy idôzítô kapcsolós konnektor elhelyezésével is könnyen kelthetünk
olyan látszatot, mintha a
család mégiscsak otthon
lenne: minden nap felkapcsolja „helyettünk” a lámpát
a konyhában, vagy éppen a
hálószobában, és alkalmas
egy olyan kis berendezés
mûködtetésére is, mint a TV
imitátor, amely olyan fényeket bocsát ki magából, ami
az utcáról azt a benyomást
kelti, mintha TV mûsort nézne valaki a szobában.
Ezek mind-mind olyan
praktikák, melyek akár csak
egy kis odaﬁgyeléssel, vagy
igen kevés anyagi ráfordítással, különleges szakértelem nélkül bárki számára elérhetôek, és könnyen
alkalmazhatóak. Jutalmul
pedig rengeteg bosszankodástól, rendôrségi ügyintézéstôl, biztosítási procedúrától óvhatjuk meg magunkat.
Trenkáné Csom Henrietta
c.r.alezredes
bûnmegelôzési elôadó

Wágner Judit:

Mi lehet
az én bûnöm?
Mi lehet egy anya bûne?
Elmélkedem némán.
Gyerekeim elfordultak,
Nem is néznek én rám.
Mit tehettem olyan rémest,
Eltiltanak engem,
Unokáim úgy nônek fel,
Nem játszottak velem.
Mi lehet az én nagy bûnöm?
Ordítom világba,
Még egy képet sem kaphatok,
Be vagyok én zárva.
Ha okot adtam, oly rég volt,
Elmosódott, halvány
Emlékek között kutatok,
Az egész egy talány.
Mi olyat tettem, mondtam én?
Amiért bûnhôdöm.
Életem lassan lepereg,
Én meg csak ôrlôdöm.
Lelke piszkos, szíve üres,
Ki anyját kínozza.
Egész életében aztán
Tüzesen mardossa!
Kérdem én tôled, Istenem
Mennyi büntetés jár?
Egy gyerekgyilkost börtönbôl
Kiengedtek már ám.
Nyugtass meg engem, Istenem!
Nem tart már sokáig.
Eljön mindjárt az én napom,
Látom unokáim.
(Köszönjük a verset
kedves hegyi szomszédunknak.)

A testvérhegyi Tízek Társasága
Bûnügyek a Hegyvidéken anno
Új sorozatot indítunk az
Óhegy Hírek hasábjain, amelyben a Hegyvidéken egykor elkövetett bûnügyek nyomába
eredünk. Az izgalmas krimaisorozat elsô esete 1969-ig viszi
vissza az olvasót és egy proﬁ
tolvajbandáról szól. 1969. november végén, a rendôrök - rövid üldözés után – két gyanús
ﬁatalembert fogtak el és állítottak elô, autólopás alapos gyanújával a Városmajor utcában.
Egyikük – M. István – nem tagadott és bevallotta a jogtalan
„kocsihasználatot”.
Irataiból
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kiderült, hogy a III. kerületi
Viharhegyi úton lakik. A másik
elkövetô – K. István – már két
kocsi feltörését ismerte be, de
a nyomozók azt gyanították,
hogy több van a ﬁúk rovásán és
nem is tévedtek. Házkutatást
tartottak M. István otthonában,
ahol az udvaron a lomok közé
rejtve angol csekkfüzetet, diplomata személyi okmányokat,
aktatáskát iratokkal és fényképezôgépeket találtak. M. István
baráti körét is kihallgatták és
hamar felgöngyölítették a szálat, lebuktatva a sajtó által csak

a testvérhegyi „Tízek Társaságának” nevezett bûnbandát. A
ﬁatal társaság – 18 és 36 éves
közöttiek – a következô bûncselekményeket követték el fél
év alatt: 27 gépkocsit törtek fel,
három motorkerékpárt és egy
autót elloptak, betörtek a Tanács körúti Mûszaki Bizományi
Áruházba (50 ezer Ft-os kár),
egy kempingbe (itt egy sátort
loptak!) és egy kisiparoshoz,
valamint a Corvin Áruházba
(170 ezer Ft-os kár). A társaság tagjai autó- és villanyszerelôk, karosszériások, sofôrök

voltak. Egyik akciójuk során,
a Csatárka utcában törtek fel
egy diplomata rendszámú Opel
Rekordot, amelyben egy bécsi
bankba szóló 10 ezer schillingrôl kiállított csekktömböt találtak. Ezt utóbb hét darab Super
Star karóráért adták át egy
Bécsbe utazó jugoszláv turistának, aki az osztrák fôvárosban
már vártak a helyi rendôrök.
A kézre kerített óbudai rablóbanda minden tagját letöltendô
börtönbüntetésre és komoly
pénzbírságra ítélték.
Horváth Péter
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Dezsô víg halála
Már számát sem tudom,
hányadik, de Dezsônek idén
is meg kellett halnia. A jól öszszeszokott csapat korán kelve,
szerszámait összeszedve jelent meg a disznótoron azzal
az elszánással, hogy végigdolgozzák az egész napot, és
fáradhatatlanul fáradozzanak
Dezsô nemes falatokká varázslásán.
Reggel hétkor már a hölgyek és egy úr könnyek nélkül vágták apróra a rengeteg
hagymát, hámozták a zöldséget, fokhagymát. A vácrátóti
Laci böllér Peti segédjével, biztosította a lelkes csapat munkájának színvonalát.
A leves brigád, Horváth
Peti és Sugár Gyuri, most is
remekelt. A húsos csontokból

ﬁnom orjalevest készítettek.
A toros brigád, Szécsi Tóni és
Szabó Gyuszi is megszokott
minôségben állította elô a toros káposztát. Elvarázsoltak
bennünket, és csak azt sajnáljuk, hogy egy évben csak
egyszer ehetünk belôle. Ezek
után következett a kolbász é a
hurka töltés.
A vacsorára disznótoros
jutott annak, aki idôben gondoskodott a vacsorajegyérôl.
Mert sajnos voltak, akik potyára jöttek, pedig a vacsora nem
csak ﬁnom volt, hanem Bohus
Józsi harmonika muzsikájával
vidám dalolásra serkentett
mindenkit. Kellemes napot
töltöttünk együtt, teli hassal,
vidáman búcsúztunk.
Cseresznyák Veronika
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Színes délutánok az iskolában
Beszélgetés Asztalos Adrienn tanítónôvel
Adrienn a negyedik évfolyam napközis
tanítónôje, és nekik rajzórákat is tart. Nyíregyházán született, Baktalórántházán lakott,
a Debreceni Egyetem Neveléstudomány
Tanszékén 2013-ban diplomázott. Pedagógiai ismereteit vegyítve két szenvedélyével,
az utazással és az angol nyelvvel, megjárta
a nagyvilágot, majd itthon egy nemzetközi
iskolában helyezkedett el, míg végül két évvel ezelôtt a férjével együtt lehorgonyoztak
a hegyvidékünkön. Egy kerületi iskolában
vállalt munkát, 2019 augusztusa óta pedig
a Erdôalja iskola pedagógusa. Jelenleg munka mellett fôiskolán tanul, a magyar mellett
második szakként most veszi fel az angolt.
„Ez egy nagyon kellemes kis iskola. A
kollégák és a vezetôség is jól fogadtak. Lehetôségem van tanulni, ezért hálás vagyok”
– mondja Adrienn. Összeszokott közösségbe csöppent. „Nehéz egy negyedik osztályt átvenni. De az megkönnyíti, hogy ôk
már tudják a szabályokat, és átlátják az
iskolai mindennapokat.” Mostanra már a
közösség részévé vált. „Én úgy gondolom,
hogy viszonylag szigorú vagyok, de ha szabályok vannak, akkor azokat tartanunk
kell.” Adrienn saját egykori tanárait tekinti pedagógusi példaképeinek. „Szerettem a
tanító néniket, sok barátom volt, jól tanultam tôlük.”

Lehetünk páran, akiknek a napközi szó
hallatán a leckeírás és a májkrémes kenyér
ugrik be, de Adrienn szerencsére nem csak
ezeket sorolja: a tanulás mellett a kézmûvesség, mozi, színház, korcsolya is része a
gyerekek délutánjainak. A tananyag gyakorlását krétacsikorgás helyett az interaktív
táblán elôvarázsolt ún. tankockák segítik.
Saját iskolai emlékeit összehasonlítva a
most tapasztaltakkal még egy ilyen ﬁatal
pedagógus is nagy különbségeket fogalmaz
meg: „Nagyon más. Alapból az eszközök.
Vagy az, hogy én egy olyan iskolába jártam,
ahol nagy létszámú osztályok voltak. És nem
volt ennyi programunk, fele ennyi sem, sôt.
Színesebb manapság, a gyerekek igénylik
is ezt folyamatosan, és sokkal aktívabbak.”
Adrienn kedvence a tankocka és a kézmûvesség. Utóbbit gyerekkora óta gyakorolja.
Nyaranként kézmûves táborokat szervez,
most pedig az iskolában adja át tudását a
gyerekeknek. Adriennek hála, a negyedikeseknek nem kell hónapokig várni a tavaszra, agamográffal téli tájból bármikor tavaszit
varázsolhatnak (az emeleti faliújságon megtekinthetô). Az olvasás élményét is igyekszik a gyerekek délutánjaiba becsempészni.
Kéri, hogy hozzanak otthonról saját könyvet,
és aki a rendelkezésre álló 60 percnél elôbb
elkészül a leckével, az a fennmaradó idôt

olvasással töltheti. Adrienn szerint a gyerekek az olvasmányélményekrôl beszélgetve
ráérezhetnek az olvasás szeretetére, ezen
túl a mindennapi olvasás rutinja felkészíti
ôket a felsô tagozatra is. Adrienn elmondása
szerint, ez a lehetôség nem aratott osztatlan
sikert az osztályban, de azért néhányan már
rákaptak az olvasásra. Egy valamit azonban
biztosan nem fog bevezetni a napközi programkínálatába: a fôzést. Fôzni nem szeret.
És mi a férje foglalkozása? Hát, szakács.
Szöllôsi Ágnes

egyik kiállított gôzmozdonyon. A többiek
a hóekék és egyéb pályafenntartási gépek
között hógolyóztak. 13:03-kor indultunk
vissza a Nyugatiba, és 13:30-kor érkeztünk meg.

A barátaimmal megfogadtuk, hogy
együtt vissza fogunk jönni a vasúttörténeti parkba.
Jóri Zsombor
Varga Nándor

A 6. b osztály rendhagyó módon
ünnepelte Mikulás napját

A Mikulásvonat
8:30-kor megérkeztünk a Nyugati pályaudvarra. 9:06-kor érkezett meg a Mikulásvonat a 13. vágányra, 6 perc késéssel. A vonat 14 kocsiból állt. Az elején egy
V 46-os, két áramszedôs villanymozdony,
a végén pedig a feldíszített 204-es gôzmozdony volt.
A menet 9:35-kor indult, és 10:10-kor
érkezett meg a Magyar Vasúttörténeti
Parkba. A szerelvényt félúton szétválasztották, és minket az M40 209-es dízel-mechanikus mozdony húzott tovább.
A vasúttörténeti parkban egy 225 mm-es
nyomközû, nagy kiterjedésû kerti vasút
is található. Most Mikulás alkalmából ingyen utazhattunk rajta. Az M41-es dízelmozdonnyal és a Szilvi nevû gôzmozdonynyal is utazhattunk. Ezután bementünk a
fûtôházba. Itt lehetett találkozni a Mikulással, aki feldíszített mozdonyon érkezett
a színpadra. Kaptunk csokit, kakaót és
Mikuláscsomagot is. Ezen a napon a fordítókorong is mûködött. Természetesen
ezt sem hagytuk ki. Ezután a barátaimmal
(Nándival és Andrissal) játszottunk az
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Iskolai hírek
Az iskolába is megérkezett
a várva várt Mikulás. Osztályainkat körbejárva névre szólóan
értékelte a gyermekeket, és néhány virgács kíséretében rengeteg csomagot osztott szét – minden tanulónknak. A 7. osztály a
Mikulás-gyárba vitt ajándékot a
rászorulóknak, minden tanulónk
készített egy cipôsdobozt az osztályfônök javaslatára.
Ez a nap sikert hozott újabb
kolléganônknek a pedagógusok
életpályamodelljében.
Kozma
Zsuzsa tanító néni sikeres minôsítésen lett túl. Szívbôl gratulálunk, sikerekben és örömökben
gazdag pályát kívánunk Neki.
Reméljük, számos évtizedet tölt
iskolánkban!
Luca-napján az Óbudai Danubia Zenekar Karmesteriskola
címû programján vett rész hat
osztályunk a tornateremben.
A teljes szimfonikus zenekar
felvonult, hangszerekkel és a
karmester feladatával is megismerkedtek az 1-5. évfolyamos
nebulóink. Színvonalas elôadáson vehettünk részt a nem zeneakadémiai körülmények dacára.
A zenészek szívvel-lélekkel mutatták be mûvészetüket, és sikeresen népszerûsítették a napjainkban méltatlanul háttérbe
szorult komolyzenei mûfajokat,
mûveket.
Ismét fergeteges Luca-napi
vásárban készülhettünk a tél
legnagyobb ünnepére. A karácsonyi készületben gyönyörû
kézmûves díszeket, ajándékkísérôket, szép és ﬁnom süteményeket vásárolhattunk. Az
elmaradhatatlan Laci-konyha és
a sok sétáló árus ﬁnomabbnál
ﬁnomabb süteménnyel kínálta
a nagyérdemût. Így kevésbé fájt
a szombati mûszak, bár a vásárt
tanítási órákkal alapoztuk meg.
Mire kinyitottak az árusok,
megérkezett a kerületi Komplex angol verseny írásbeli fordulójának eredményei is. Nyolc
versenyzônkbôl hét fô került be
az elsô tízbe. Februárban Pázmándi Renáta (5. o.) a 2.; Farkas
Dániel Bence (6.a) a 6., Dringó
Eszter (6.a) a 7., Sztrakota Csilla
(7.) szintén a 2., Lascsik-Sisák
Barnabás (7.) a 6., Kostyán Viola (8.b) a 2.; Horváth Ákos (8.a)
pedig a 7. helyrôl indul a szóbeli
megmérettetésre. Ôk automatikusan meghívást kaptak erre

a fordulóra. Felkészítô tanáraik
Kádár Eszter és Szánáné Misuth Zsuzsanna. Eredményes
felkészítô munkájukat dicséri
az Országos Angol Tanulmányi
Verseny iskolai fordulójából 7
tanuló kvaliﬁkált a 2., budapesti
körbe. Név szerint: Lascsik-Sisák Barnabás és Sztrakota Csilla
(7. o.), Horváth Ákos, Karvalics
Milán és Kincses Ambrus (8.a),
Kádár Gergely és Kostyán Viola
(8.b). Aki meghívást kap közülük, azt január közepén tájékoztatja a versenyszervezô. Mi is
beszámolunk majd róla.
A II. Honvédelmi Airsoft Szituációs Nemzeti Lövészversenyen
iskolánk 8.a osztálya vett részt,
miután intézményünk meghívást kapott a november 22-én,
pénteken szervezett alkalomra.
Négy csapatot indítottunk, közülük az Erdôaljás Srácok1. fedônevû alakulat, melyet Csiszer
Vince, Majranek Dániel, Shich
Ádám és Szabadhelyi Marcell
alkotott, az országos III. helyen
végzett. Az iskolánk legjobbja egyéniben Majranek Dániel
lett, az országos lista 7. helyén.
Az ünnepélyes eredményhirdetés és díjkiosztó katonás rendben zajlott a Stefánia Palota
dísztermében. Az oklevelet Dr.
Sticz László dandártábornok,
a Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderôtervezési Csoportfônökség
Csoportfônöke
kézfogásának kíséretében, a
bronzérmeket pedig Vass Imre
ny. r. alezredes adta át. Késôbb
a hivatásosok évértékelôjén,
már nem vett részt alakulatunk,
hanem
kötelességteljesítésre

visszatért támaszpontjára, az
Erdôalja út 5. szám alatti telephelyre. Felkészítôjük Basa István tanár úr büszkén fogadta
ünneplôbe öltözött diákjait iskolánkban december 18-án.
A karácsony igazi tartalmát
felidézve idén betlehemes játékkal készültek a 3. osztályosok
Gabi néni vezetésével. Az ünnepet követôen lélekben töltekezve
hagytuk magunk után a munkás
iskolai napokat, és egyben a
2019-es évtôl is búcsúztunk.
2020-ban folytatjuk a 70. jubileumi tanévünket.
Félévi vizsgáink magas színvonalon zajlottak: 6.-osaink magyar nyelvtanból írásbeliztek, a
7. évfolyam történelembôl szóbelizett.
A magyar kultúra napját a
6. és 7. osztályok megemlékezésével, és az Óbudai Kulturális
Központ által szervezett kerületi
kulturális versenyen való rész-

Beiratkozási elôzetes
a 2020/2021. tanévre
Suliváró foglalkozások a leendô elsôs tanulók számára
• 2020. február 27. csütörtök 16 óra
• 2020. március 12. csütörtök 16 óra
A hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos tájékoztató
az érdeklôdô szülôk részére
• 2020. március 12. csütörtök 16 óra
Bemutató órák a leendô elsôsök szülei részére
• 2020. március 26. csütörtök 1-2. óra
Szülôi fórum
• 2020. március 26. csütörtök 16.30
A beiratkozás idôpontja: várhatóan 2020. április közepe/vége.

vétellel ünnepeljük. Tanulóinkat
mindkét rendezvényre Gyôri
Alexandra és Szánáné Misuth
Zsuzsanna tanárnô készítette
fel.
A jelmezes farsangot február
elejére terveztük. 7-én az alsós
jelmezes felvonulás indítja az
eseményeket, majd lakmározás
és karneváli játékok következnek. Jelentôs momentum lesz ismét a kiszebáb égetése, miután
boszorkánylépcsôk, lampionok,
mókás bohócok és álarcok között
elérjük majd a tett színhelyét az
alsó udvaron.
Felsôseink nagy lehetôsége,
hogy ne csak a tanórákon, hanem egyszer éjszaka is alhassanak az iskolában. A bentalvásra
négyévente kerül sor. Az idei,
jubileumi tanévben február 7-én
éjjel várható, hogy – a program
nevével ellentétben – a többség
nem alszik, de sokan bent töltik
az éjszakát az iskolában. Pizzarendeléssel és fogyasztásával,
sport- és kulturális vetélkedôvel,
ﬁlmnézéssel az átlagos tanítási
napokhoz képest számos más,
különösen a szociális és a fenntarthatósági kompetenciájukat
növelhetik nebulóink. A pedagógusok saját berkeikbôl, házi
készítésû farsangi ﬁnomságokra
számítanak: „disznóságok”, kenyér és almás pite lehet az éjszakai menü.
Szeretettel köszöntjük Dénes
Gergely tanító bácsit, aki január
végén, a második félévtôl csatlakozik tanári karunkhoz. Reméljük, hamarosan ô is erdôaljásnak
érzi majd magát. Szakmai munkájához sok sikert kívánunk.
K.E.
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Bridge 2.0

A bridzs klub 2019-es éve
Elszaladt megint egy évünk a bridzs klubban.
Ebben az évben a bridzsen kívül sok emlékezetes eseményben is részünk volt. Nevezetesen,
hogy sok kerek évfordulós bridzses társunkat
köszönthettük. Volt egy 50, egy 60, egy 70 és
két 80 éves ünnepeltünk. Ittunk az egészségükre és kaptak egy megfelelô évszámmal ellátott
üveg bort és egy kis kártyát valami frappáns
(legalábbis én olyat szerettem volna venni, nem
tudom, hogy sikerült-e) felirattal, amit mindanynyian elláttunk a kézjegyünkkel. Csak arra kellett nagyon vigyázni, nehogy az 50 évesnek a
70-es címkéjû bort adjuk. Valószínûleg fordítva
nem reklamált volna az illetô. Név szerint Fehér Krisztát, Farkas Mariannt, Csejdy Gábort,
Raksányi Gyurit és Harkai Csabát köszöntöttük.
Nem árulom el, ki hányadik kerek évfordulós
volt, lehet találgatni.
Természetesen a hagyományokhoz híven a
névnaposokat is megünnepeltük annak rendje és módja szerint, ami annyit jelent, hogy az
ünnepelt hoz egy kis pezsgôt és sütit, és mi
koccintunk vele és eszünk-iszunk az egészségére. Ez kb. negyed órát vesz el a tényleges játék idôbôl a bridzs elején, de nagyon feldobja
a hangulatot, és egy kis pezsgô után mindenki
szebbnek látja a világot, vagy pedig bátrabban
licitál. Én személy szerint az utóbbi kategóriába
tartozom. Elmondhatom, hogy majdnem minden alkalommal ünneplünk valakit, úgyhogy
vidám hangulatban indulnak a szerdai bridzs
versenyek.
Új tagokat is üdvözölhettünk 2019-ben klubunkban, akik jöttek, láttak és itt ’ragadtak’,
mert nagyon megtetszett nekik ez a baráti társaság. Más klubokban szigorúbbak a versenyszabályok, ott nagyon ’gépiesek’ a versenyek.
Kovácsi Gabi, Kovács Judit, a Mészáros házas-
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pár, Virág Zsolt és Végh Sándor azok, akik
nagy örömünkre rendszeresen járnak most már
a klubunkba. Mészáros házaspárt nem ismertük meg az idei év 2. versenynapján, mert egy
hónapos kenyai tartózkodásuk alatt alaposan
lebarnultak. Fel is akartam kapcsolni a villanyt,
de aztán észrevettem, hogy már ég, nem emiatt
nem ismerem meg ôket. Régi-új tagként üdvözöltük körünkben Kerekes Katát.
Tavaly dec. 18.-án volt az utolsó összejövetelünk. Klubvezetônk hozta a pezsgôt, mi
pedig sütemények garmadával emeltük az ünnepi hangulatot. Elmondhatom, hogy annyi sütemény, édesség, kenyérre való kenceﬁce volt,
hogy még a klub végére is maradt, pedig folyamatosan fogyasztottuk a ﬁnomságokat.
Az idei év elsô bridzs napján a szokásokhoz
híven Raksányi Gyuri klubvezetônk értékelte
az elmúlt évet és kiosztásra kerültek a tavalyi év elsô három helyezettjének kupái, ami az
alábbiak szerint alakult:
1. helyezett
Bujdosó Natasa – Raksányi György
2. helyezett
Kiss Zsuzsanna – Fischer József
3. helyezett
Jakkel Ilona – Serly György
Természetesen az újévet is pezsgôvel indítottuk, és abban a reményben koccintottunk,
hogy legalább ilyen jó évet fogunk zárni az idén
is, mint amilyen a tavalyi volt.
Remélem, aki most elolvasta ezt a kis beszámolót, az irigykedve gondol a mi kis közösségünkre, és ezek után, ha tud egy kicsit bridzselni és úgy gondolja, hogy neki is köztünk a
helye, akkor szeretettel várjuk!
Jakkel Ica

Folytatódik a bridzs oktatás
a Táborhegyi Népházban! Két
nagysikerû kezdô tanfolyam
után, idén januárban útjára indult a bridzs óvoda. Ide azokat
várja a korábbi alaptanfolyamokat, s a jelenlegi „továbbképzést” vezetô Kiss Kati, akik
tovább palléroznák játék technikájukat, némileg belekóstolva
az egymás közötti versenyek
légkörébe is, hogy egyszer majd
az Óhegy Bridzs Klub nagy csapatában, a proﬁk között verhessék szerdánként a blattot. Az
ovisok csütörtökönként 15 óra
kezdettel tartják összejöveteleiket a Toronya utcában.
Horváth Judit
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.

Két éves az Egyesület Kórusa

Heti másfél óra
Két éve mûködik az Óhegy
Egyesület kórusa. Vidám próbáinkon, magyar népdalokat,
kánonokat, reneszánsz dalokat
énekelünk. Több alkalommal
már az Egyesület rendezvényein is szerepeltünk. A próbákon a
25 kórustag közül olykor 16-an,
máskor 22-en jövünk össze, és
örömmel fogadunk mindenkit,
aki csatlakozik hozzánk.
Kórusban énekelni egy igazi
közösségi élmény, örömet okoz,
megnyugtat, gyógyít, talán még
az életünket is meghosszabbítja.
Egy szép dalt együtt kezdeni és
együtt befejezni, közben szólamokra szétválni, de mindig a
másszólamú társainkhoz igazodóan, dallamukat gazdagítva, hol
halkan, hol hangosan énekelni,
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fantasztikus élmény. A közös
éneklés összehangolja nem csak
hangszalagjainkat, hanem szívünket is, lelkünket is.
Hétrôl hétre együtt énekelünk, kedd délutánonként. A
hónap elsô keddjén próba után
dalolva piknikezünk, mikor valaki kedvenc dalát kezdi, majd
mindenki vele együtt zendül.
Várunk minden énekelni vágyót, jöjjön el társával, barátjával, hisz a közös éneklés
mindenkinek kijár. Ráadásul
mindenkinek van hangja, a
közös éneklés pedig azokét is
széppé teszi, kiknek korábban
még bizonytalan volt. Elég másfél óra, és napi gondjaink örömre cserélôdnek.
Felcsuti László

Az erdei gyaloglás igazi örömsport. A Hegyvidéki Séta-Kör törzstagjaival rendszeresen gyalogolunk hol napsütéses erdei tisztáson, hol
zúzmarás „varázserdôben”, alkalmanként 6-8 km távot is megteszünk. A kép december végén készült. Ne higgyünk a médiának!
Hegyvidékünk erdeinek, sétaútjain garantáltan szmogmentes, friss,
oxigéndús és tiszta a levegô. Mindenki gyôzôdjön meg róla személyesen és tartson velünk egy szombat délelôtt. Találkozunk a téli szombatokon is, 9:30-kor a 137-es autóbusz Erdôalja úti végállomásánál.
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,,Egynek minden nehéz,
sokaknak
semmi sem lehetetlen”

AZ EGYESÜLET
HÍREI
30 év a hegyen
Emlék, emlék hátán. Nem ritkaság, ha meghívót kapok évfordulók megünneplésére. A 2019es év novembere most mégis
egy különleges évfordulót hozott. 30 éves volt az „Ó-hegy”
egyesülete. Ez a 30 év az én
életemet is ide kötötte a hegyvidékhez. Építkeztem, beírattam
gyermekeimet az Erdôalja úti
suliba. Terveztük, majd realizáltuk az iskola épületének tetôtéri
beépítését. Rózsa nénivel (Simkó Rózsa igazgató) festettünk
mázoltunk. És eközben jutott
idô el-ellátogatni a Népházba.
A családias programok, zenék,
beszélgetések,
kirándulások,
farsangok… követték egymást.
A ház is szépült, dolgozgattunk
is érte, kertet rendeztünk, kerítést festettünk. Közben zsíroskenyeret ettünk, máskor bográcsoztunk. Egyszer csak otthon
lettünk. Nem tudtam mindenkinek a nevét, de az arca ismerôs

Villanyszerelő!
Bármilyen jellegű
elektromos probléma
vetődött fel otthonában,
hívjon bizalommal, segítek!

Lelesz Gergely
Telefon:

+36 70-908 3525

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
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Kedves egyesületi tagok!
lett. Köszöntünk egymásnak a
buszon. Közben nôttek a ﬁaim s
ôk is látogatói lettek a háznak.
Kaptuk „a lapot”. Láttuk, olvastuk mik a gondok, mik az örömök. Felcsúti Laci biztatására
rászántuk magunkat, hogy ne
csak olvassuk, de írjunk is bele.
Az iskoláról, a tanító nénikrôl,
terveinkrôl. Büszkék lettünk rá,
hogy szépül a hegy is…
És minden emlék, minden
esemény mögött ott állt az egyesület támogató, segítô, közösségteremtô ereje. Köszönet érte.
Most ünnepeltünk. Sok-sok
ismerôs, barátságos arc. Emlékezés, pezsgô, torta és az elmaradhatatlan házi sütemények
kínálgatása családi ünnepséggé
tette ezt az estét. Én csak köszönettel tartozom ezekért a szép,
aktív, munkálkodó évekért.
Flórián tér, 2020. január
Babiczky László
sajnos már nem hegylakó

Szeretettel kérünk mindenkit, hogy rendezze az idei, 2020. évi
tagdíját, utalja el az

Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete,
11703006-20032630
számú OTP számlájára, a közlemény rovatba „tagdíj” megjelöléssel, vagy hívja Novathné Kiss Ildikót a 70-325 3416 telefonszámon. Ha postán szeretne ﬁzetni, akkor a csekket a bemondott
címre postázzuk, vagy házhoz visszük. Szívesen fogadjuk új tagok jelentkezését is ez elôbbi elérhetôségeken, vagy az egyesület@ohegy.hu címünkön.
A tagdíj összege: keresôknek 2.000.-Ft, nyugdíjasoknak és
diákoknak 1.000.-Ft. A tagdíj beﬁzetésével nem csak anyagi segítséget nyújt, hanem tagságával megerôsít abban, hogy érdemes az egyesületi munkát végezni, annak tevékenységét tovább
gazdagítani. 2019-ben 350 tag tisztelt meg bennünket, többen
adományaikkal is segítették munkánkat. További adományokat
is szívesen fogadunk, ami a pályázatokon elnyerhetô támogatás
mértékét is erôsen javítja.
A tagság nem kötelezettség, hanem lehetôség. Tagjainknak
un. tag-kártyát adunk, amelynek tulajdonosai egyes rendezvényinken elôre jelzett kedvezményben részesülnek. Továbbá
az egyesületi tagok ingyenesen rakhatnak fel apróhirdetést az
Óhegy-hírekben.
az Egyesület Vezetôsége!

Állandó programok
a Táborhegyi Népházban, 1037 Bp., Toronya u. 33.
Jóga
Kóruspróba
Pilates
Beszinestánc
Nôi egészségmegôrzô torna
Férﬁ torna
Kreatív kézmûveskedés
Bridzs klub
Salsa tánc haladó
Kanaszta klub

h.
k.
h., cs.
k., cs.
k., cs.
k., cs.
sz.
sz.
cs.
sz., cs.

18:30-20:00
18:00-19:30
9:00-10:30
17:00-18:00
18:15-19:15
19:30-20:30
17:00 18:00
17:30-21:30
19:30-20:30
15:00-18:00

Egyesületi iroda nyitva tartása: szerdán 18.00-20.00 h, a hét többi
napján elôre egyeztetett idôpontban, tel.: +36 1-705 3432, vagy
egyesulet@ohegy.hu. Gondnoki bejárat a Népház udvaráról.

Apróhirdetések
•Angol, német és magyar tanítás, tolmácsolás és korrepetálás a Testvérhegyen diplomás
tanárnônél. Külföldieknek ügyintézés magyarul. Tel: 20-375
8877.
•Fogászati kezelésre várok minden érdeklôdôt (fogfehérítés hidegfénnyel, gyermekfogászati

megelôzô kezelés, fogpótlás).
Dr. Virág Dániel cím: 1137 Budapest, Szent István krt. 4, III.
em. 1. Tel: +36-20 522 1700,
www.cleardent.hu
•Bútorklinika a Hegyen! Mindenféle bútor javítása, felújítása,
antik és stílbútorok szakszerû
restaurálása! Tel: 20-260 3012.

Idei buszos
kirándulás
Idén a hó még le sem esett, a
tél még elôttünk áll, és már többen arról faggattak, hogy mikor
és hová kirándulunk idén nyáron.
Elôkaptuk naptárunkat az elmúlt
tizenöt kirándulásunk programjait, nehogy ismételjünk. Ugyanakkor emlékezetünkbe vésôdött,
hogy legutóbb idei programnak a
Duna-torkolatot terveztük, de azt
is sokan kérdezték, miért nem
megyünk Erdélybe. Hát ez utóbbi
reálisabbnak tûnik.
Terveink szerint most Erdélybe megyünk. Erdélyben már
ugyan jártunk, de most oda, ahol
2009-ben és 2016-ban nem voltunk. Tervezett idôpont június
3-10 között 5-6 nap, de a pontos
idôt a szállodafogadás lehetôségei döntik el. Márciusi számunkban már pontos programról tájékoztatjuk tisztelt útitársainkat,
érdeklôdôinket.
F. L.
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HEGYVIDÉKIEK
INGATLANIRODÁJA
Építési telkek, családi házak, új építésû
és használt lakások értékesítése és bérbeadása

ÓBUDALUX
INGATLANIRODA
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ÉTTEREM ÉS KÁVÉHÁZ

ÍZLETES VACSORÁK, HÁZIAS
KONYHÁVAL
Szeretettel várjuk Kedves Vendégeinket ebéd menüinkkel is,
leves + választható fôétel 1150 Ft.
Ínyenckert étterem - 1037 Bp., Vörösvári út 131.
Tel.: 487 3090, +30 476 1316, www.inyenckert.hu
Ha e hirdetést vacsorára magával hozza 10% kedvezményben részesül.

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

A téli szünet elôtti utolsó napra a 3. osztály készült mûsorral. Felidézték a kétezer évvel ezelôtti éjszakát, amikor Isten Fia gyermekként érkezett
erre a Földre, hogy megtanítsa alázatra, békességre, a szeretet megváltó erejére a világot. A kisdiákok énekekkel, versekkel, népi mondókákkal
teli elôadásukkal ajándékozták nekünk a karácsony melegét. Köszönjük Nekik, és felkészítô tanítójuknak: Lukácsné Farkas Gabriellának!
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