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Wágner Judit

Édesanyám
Mindenkinek az édesanyja
legszebb a világon.
Kire elôször rápillantott,
Mosolyogni látott.

Önfeledten boldog arcát
Sohasem felejtjük.
Beleivódott a szívünkbe,
Átitatja lelkünk.

Számíthatsz rá, nem mond nemet.
Bírja erôn felül.
Ha nincs is melletted, mégis
Ott van szüntelenül. 

Gondoljunk édesanyánkra,
Öleljük szorosan!
Tartozunk mi köszönettel
Nekik sokszorosan.

MARADJ OTTHON!
ÜNNEPELJ SZÛK CSALÁDI KÖRBEN

Ajándékozd meg szereteteddel

egyetlen Édesanyádat – az anyák napján

öleld át gyermekedet – a gyermekek napján

Feltétel nélküli szeretet.
Sorolhatnám untig:
Vigasztal, ápol és meggyógyít,
Hívó szóra ugrik.

A rajzokat az Erdôalja úti Általános Iskola 4. b osztályának diákjai készítették a legutóbbi anyák napja alkalmából, szeretettel gondolva Édesanyjukra – a fotókat Mikes Kriszta készítette.
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Az igazságos, altruista társadalmi mo-
dell, ahol az egyén a közösség szolgálatát 
önzetlenül ellátó belsô alkotó egység, már 
az ôsi kabbalista és a késôbbi kommunis-
ta fi lozófi ákban is megvalósítandó célként 
szerepelt. Sajnos ez a törekvés a törté-
nelem során utópiának bizonyult, mely 
az emberi egó miatt rendre elbukott. A 
modell azonban szinte mindegyik vallás 
tanításai között fellelhetô, továbbá a rend-
szerelmélet egyik sarkalatos pontja is. 
Egy viszonylag egyszerû, általunk épített 
mûszaki rendszer sem lenne mûködôké-
pes, ha az alkatrészei, részegységei nem 
a befoglaló egész ellátását szolgálnák. Ha 
ez mégis bekövetkezne, jön a szerelô…  
Ugyanez tapasztalható például ez emberi 
szervezetben, ahol a szerveink, sejtjeink 
mind-mind a közös egység ellátását, és 
egymást hivatottak szolgálni. Ha még-
sem, mûködésbe lép az immunrendszer, 
jön az orvos… Mivel ez természeti alap-
törvény, minden léptékben, így a társada-
lomra, az emberiségre, a bioszférára, stb 
…, az Univerzumra is érvényes. A szol-
gálat azonban nem szolgaságot, hanem a 
rendszerfeladat ellátásának szabadságát 
jelenti (normális esetben). Az emberi-
ség nagy kihívása: az egyedfejlôdéshez 
szükséges egó, és a rendszerfeladat ösz-
szehangolása. Az evolúciós fejlôdés nem 
lineárisan történik, hanem kvázi-lineáris 
szakaszok és hirtelen minôségi ugrások 
váltakozásával. Ha egy lineáris szakasz 
nem tud tovább haladni, jön a minôségi 
ugrás. Ezt az utóbbi években elért génku-
tatási eredmények is igazolták (pl. Bruce 
Lipton sejtmembrán elmélete).

A kényszerszünet elôrehaladtával egy-
re gyakrabban elhangzó kérdés: „Mikor 
tud a gazdaság, a társadalom visszatérni 
a normális kerékvágásba?” Ha ez alatt az 
általános erkölcsi, gazdasági, elosztási, túl-
népesedési, ökológiai és klímaválságban 
levô fogyasztói társadalom COVID-19 elôtti 
állapotát értjük, valószínûleg és remélhetô-
leg soha.  Néhány WWF, WFP, FAO adat a 
helyzet illusztrálására:
-  1970 és 2018 között a bolygó állatállomá-

nyának a 2/3-át, a rovarok 75%-át, a tenge-
rek élôvilágának 49%-át eltüntettük,

-  Az erdôségek 46%-át kivágtuk (évente egy 
magyarországnyi trópusi ôserdôt irtunk 
ki)

-  A Föld hôeloszlását meghatározó óceáni 
áramlatok kapacitása 30%-ra esett vissza,

-  A világ országainak eladósodása elérte a 
világ GDP-jének 82%-át, melynek legna-
gyobb részét az USA halmozta fel,

-  1,4 milliárd ember él napi 1 dollárból,
-  Miközben a COVID-19 áldozatainak száma 

4 hónap alatt 150 000-re tehetô fôként az 
idôs, más betegségben is szenvedôk köré-
bôl, naponta 18 000 egészséges gyermek 
hal éhen a világon.

A „normális kerékvágás” az lenne, ha az 
emberiség ellátná rendszerbeli feladatát, és 
ehhez a lehetô legkevésbé terhelné a befog-
laló hálózatot, de mindenképpen a bioszféra 
megújulóképességén belül fogyasztana. (Je-
lenleg világátlagban kétszeres túlfogyasz-
tásban vagyunk, de vannak országok, ahol 
ez a szám 15-szörös).  Ahogy mi kívülrôl 
látjuk a mikrobák, növények, rovarok, ál-
latok rendszerben elfoglalt helyét és fela-
datát, habár ôk nem tudnak róla, az ismert 
természeti törvények az emberiség számá-
ra is pontosan kijelölik azokat, még ha nem 
is veszünk róla tudomást. Rendszerfelada-
taink ismerete az emberi tevékenységek 
tudatos tervezése és értékelése szempont-
jából rendkívül fontos. Vannak általános, az 
Univerzum minden résztvevôjére érvényes, 
és vannak speciális, az emberi létformához 
kapcsolódó feladataink.

Általános rendszerkövetelmények, me-
lyek nélkül semmilyen szervezôdés nem 
tud fennmaradni, fejlôdni:
-  A rendszer egészének, illetve a kapcsoló-

dó hálózati elemeknek a szolgálata
-  A hálózati rendezettség (harmónia, ne-

gentrópia) csökkentésének (fogyasztás) és 
növelésének (termelés) pozitív mérlege. 
Egyes vallások megfogalmazásában: pozi-
tív karma.

Speciális rendszerfeladatunk:
-  A tudati fejlôdés kiteljesítése a harmóniát 

növelô egységtudati állapot felé,
-  Az elfogyasztott (durvább, kisebb rende-

zettségû, anyagi) energiaformák átalakí-
tása magasabb rendezettségû, szellemi  
energiaformákká.

Az, hogy az utóbbi évszázadban a fej-
lôdést jószerivel a technikai fejlôdésre 
koncentráltuk, annak tudható be, hogy a 
mûszaki berendezéseink fejlesztése, ter-
vezése az ismert természeti törvények 
fi gyelembe vételével történik, ezért sike-
resnek mondható. Egyetlen eszköz sem 
mûködik, ha akár csak egy alkatrésze is 
ellentmond egy természeti törvénynek. Ez 
a biológiai, orvosi technológiákra is érvé-
nyes. Sajnos az eredeti rendszerfeladata-
ink ellátásához, az optimális társadalmi, 
gazdasági struktúrák kialakításához meg 
sem próbáljuk a vonatkozó ismert termé-
szeti törvényeket értelmezni, alkalmazni. 
Azokat még mindig a fogyasztási szoká-
sok, érdekviszonyok, vagyis az egó alakít-
ják. Ezért jött létre a fejlett technika – fej-
letlen tudat ön és közveszélyes párositása. 
Gyermek kezében az olló… 1945 és 2012 
között 44 000 hirosimainak megfelelô 
erôsségû regisztrált kísérleti atomrobban-
tást hajtottak végre, nem beszélve a már 
elismerten hadrendbe állított idôjárás-be-
folyásoló fegyverek (HARP) kifejlesztésé-
nek (és esetleges alkalmazásának?) ökoló-
giai, klimatikai következményeirôl. Egyes 
tudósok szerint még örülhetünk is az 

atomrobbantásoknak, mert az általuk elôi-
dézett atomtél-hatás jelentôsen fékezte a 
globális felmelegedést, ami anélkül már 
jóval nagyobb lenne. No comment…  Már 
jelenleg is rendelkezésünkre áll minden 
olyan eszköz, technológia, ami eredendô 
rendszerfeladataink zökkenômentes ellá-
tásához szükséges. Csak hát az a fránya 
tudat, azt kellene hozzáemelni. A pszicho-
lógiai gyakorlat azt mutatja, hogy a nagy 
traumák, katasztrófahelyzetek rövid idô 
alatt is nagy tudati változásokat képesek 
elôidézni. Talán most itt a lehetôség?

Ha egy energia–idô grafi konon ábrázol-
juk a bioszféra megújulóképességét, és az 
emberiség fogyasztását, egy exponenciáli-
san (rohamosan) csökkenô, és egy exponen-
ciálisan emelkedô görbét kapunk. A két gör-
be 1970-nél keresztezi egymást, és egy nem 
túl távoli idô-asszimptótához simul, amit 
nem lép túl. Mit jelenthet ez? Közeleg a vi-
lágvége? A helyzet rendezôdésének van egy 
matematikai és egy biológiai megoldása.

A folyamat matematikai módszerrel 
úgy fordítható vissza, és idézhetô elô ismét 
fenntartható állapot, ha elôjelet váltunk, 
vagyis ellenkezôképpen fogyasztunk, mint 
eddig. A környezetünket nem terheljük, 
hanem tápláljuk. Lássuk be, erre jelenleg 
vajmi kevés esélyünk van. Szerencsére a je-
lenség a biológiában jól ismert. Pontosan ez 
játszódik le a magban, gubóban, tojásban, 
anyaméhben, stb., az ugrásszerû minôségi 
változások elôtt. Az egyszerûség kedvéért 
vegyük a tojás példáját. Az embriónak kez-
detben minden feltétele adott a növekedés-
hez: megfelelô környezet, táplálék, hely, 
stb. Ahogy fejlôdik azonban a kis élôlény, 
a környezeti feltételek a tojáson belül ro-
hamosan romlanak, végül teljesen elfogy 
minden. A helyzet reménytelennek látszik, 
míg meg nem reped az eddig biztonságot 
jelentô burok. A kitörés fájdalommal jár, 
de utána az új élet elfoglalja helyét a Nagy 
Egész rendszerében, és elláthatja eredeti 
rendszerfeladatát. Ha valaki összefüggést 
vél felfedezni a leírtak, és az emberiség mai 
helyzete között, az lehet, hogy nem a vélet-
len mûve. A tojás héja esetünkben az egó, 
ami véd a tudati fejlôdés kezdeti szakaszá-
ban, de késôbb börtönünkké válva elválaszt 
a befoglaló rendszertôl, eredendô felada-
tunk szabad ellátásától, illetve a természet 
gondoskodó ölelésétôl.

A COVID-19 által elôidézett világjár-
ványt, ami életmódjának gyökeres meg-
változtatására kényszerítette az emberiség 
jelentôs részét, úgy is felfoghatjuk, mint 
az elsô nagyobb repedést a tojáshéjon. Ha 
most a rés befoltozására koncentrálunk, 
vagyis megpróbálunk visszatérni az elôzô 
„normális kerékvágásba”, csak rabságun-
kat és szenvedéseinket hosszabbítjuk meg 
értelmetlenül. Ha viszont ezt a világtraumát 
felhasználva a kitörésen munkálkodunk, és 
az új, teljesebb életre készülünk, talán job-
ban járunk. SZERINTEM…

Dr. Brezovits László

Hogyan tovább?
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Született 2004-ben, mikoris Dóránk, aki 
fékezhetetlen szervezôkészségérôl ismert, 
rávett még öt meglett családanyát, hogy tán-
coljon kán-kánt. Sôt, Raffi t is - akinek táncos 
múltja közismert – meggyôzte, hogy ennek 
a vidám társaságnak koreográfi át készítsen, 
és be is tanítsa ôket. A produkciót a hazai 
pálya elônyeinek szökôárja a siker csúcsaira 
emelte, és ezzel eldöntetett a sorsunk.

Az ALERTON Klub nevet azonban csak 
2005-ben találtuk ki, a keresztelô így egy 
évvel késôbb lett. A névrôl annyit, hogy mo-
zaik szó, jelentését fedje jótékony homály. 
Raffi  barátnônk és korrepetitorunk Ausztrá-
liában talált egy "Allerton" nevû kocsmát… 
De egyöntetûen állíthatjuk, hogy mindenfaj-
ta egyezés a véletlen mûve…

Ezekben a táncos produkciókban igazán 
a felkészülést élvezzük a legjobban. Engem 
mindig csodálattal tölt el az a folyamat, mi-
kor emberek szabadidejüket és egójukat 
feláldozva egységbe kovácsolódnak, és a kö-
zös cél érdekében erôfeszítéseket tesznek. 
Ilyenkor átérzem, hogy a közösség mennyi-
vel több, mint az egyének összessége.

Immáron 16 éve táncolunk együtt, és 
azóta is barátok vagyunk, és leszünk is, re-
mélem még sokáig változatlan, vagy inkább 
bôvülô létszámban, hiszen a 16 év alatt csak 
egyetlen barátnônk hagyott itt bennünket, 
ô is csak az elköltözés kényszere miatt, vi-
szont azóta négy új tagunk is lett. Azóta a 
koreográfus-korrepetitor Raffi  is kapott se-
gítséget Holup Orsi személyében, hiszen 
egyre nehezebb velünk boldogulni! De a ha-
zai közönség továbbra is lelkesen bíztat ben-
nünket kisebb-nagyobb hibáinkat elnézve.

Sokféle mûfajban állítottunk színpadra 
produkciókat a revütánctól a néptáncokig 
nagy lelkesedéssel és mindig a szórakozta-
tást célul tûzve. A kán-kán után a Chorus 
Line, a Mamma Mia, a „Riszálom” (a Mada-
gaszkár címû fi lm zenéjére), bajor sörtánc, 
délszláv cigánytánc, Kalinka, menüett, 
charleston, és még sok vicces tánc került 
színpadra. Talán felsorolni sem érdemes, 
hiszen aki látta, emlékszik, vagy igyekszik 
elfelejteni, aki meg nem látta, annak úgyis 
hiába mesélnénk. Eddig csak az egyesület 
rendezvényein léptünk fel, bár egyszer az év 
civil egyesületének díjkiosztóján is eljártuk 
a bajor sörtáncot, így köszönvén meg az dí-
jat, és adván ízelítôt egyesületünk vidámabb 
oldaláról. Ennek alapján meghívtak bennün-
ket egy turnéra a kerületi öregek otthonaiba, 
de aztán végül nem lett belôle semmi 

Ha éppen nem készülünk valami fellépés-
re, akkor is hetente összejárunk mindannyi-
unk közös nappalijában, a Táborhegyi Nép-
házban. Hogy mi tart minket össze? Annak 
ellenére, hogy mindannyian mások vagyunk, 
összetart minket a tánc szeretete, a humorér-
zék, és az egymás iránt érzett ôszinte megbe-
csülés. Mert együtt minden könnyebb.

Cseresznyák Veronika

Az ALERTON Klub

Raffi  az ausztrál ALLERTON kocsma névtáblája elôtt

Bajor sörtánc az Óhegy Farsangon, késôbb Békásmegyeri Közösségi Házban - 2013

Chorus Line revü tánca az Óhegy Farsangon - 2006
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A klímaváltozás nem rémhír. Egész kö-
zeli valóság, ami most történik és hatása-
it minden nap átéljük. A klímaváltozás a 
föld átlaghômérsékletének emelkedésén 
túl az idôjárásban olyan változásokat idéz 
elô, mely hatással van az emberi életre. A 
klímaváltozás számos területen érezteti a 
hatását és fokozatosan változtatja meg la-
kóhelyünket és életkörülményeinket.

A klímaváltozással való szembenézés 
nem csak a környezeti változások, de sok-
kal inkább saját felelôsségünk felismerését 
jelenti. Nézzünk szembe azzal a ténnyel, 
hogy a mai ember életvitele hatalmas ter-
het ró a bolygóra, és a mindennapos kényel-
münk biztosításának számos aspektusa 
gyorsító erôvel hat a globális felmelege-
désre. Saját felelôsségünk továbbgondolása 
lehetôségeket és kihívást jelent! Ha változ-
tatunk az életmódunkon és csökkentjük 
életvitelünk károsanyag-kibocsátását vagy 
ökológiai lábnyomát, akkor, mégha kis lép-
tékben is, de hatással tudunk lenni a klíma-
változásra – azaz lassítani tudjuk azt. 

A klímastratégia megalkotásának két fô 
célja van. 

Az egyik célja, hogy sikerrel tudjunk al-

kalmazkodni a megváltozott körülmények-
hez, vagyis a stratégia alapja helyzetünk 
felismerése, értékelése és az alkalmazko-
dás terve.

A stratégia másik fontos eleme a meg-
elôzés. Bizonyított, hogy a klímaváltozás 
sebességében szerepe van az emberi tevé-
kenységnek, ezen belül pedig a szén-dioxid 
kibocsátásnak. Ezért a stratégia célja, hogy 
a benne foglalt intézkedések végrehajtása 
révén olyan irányban változtassa életün-
kön, hogy csökkenjen szén-dioxid kibo-
csátásunk, ezzel lassítva a klímaváltozás 
ütemét.

2019-2020 folyamán Budapest III. kerü-
lete, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a 
KEHOP pályázat támogatásával kidolgozta 
helyi klímastratégiáját, amely több szak-
értô, szakmai szervezet és az Önkormány-
zat szoros együttmûködésében formálódott 
meg. A stratégiaalkotási folyamatot az Óbu-
da-Békásmegyer Városfejlesztô Nonprofi t 
Kft. koordinálta Zábrádi Zsolt geográfussal, 
aki a stratégia véleményezési változatát el-
készítette.

A stratégia három fô egységre tagolódik, 
melyeket természetesen számos alfejezetre 

és kapcsolódó témára lehet még bontani.
• Helyzetelemzés, helyzetértékelés – Hol 
tartunk most?
• Célkitûzés (alkalmazkodás és megelôzés) – 
Mi a célunk ebben a helyzetben?
• Célok megvalósításának intézkedési, vég-
rehajtási terve – Milyen lépésekkel érhet-
jük el a kitûzött célokat?
Az alkotók munkájukhoz felhasználták a 
korábbi lakossági kérdôíveken, és a klíma-
körök alkalmával megfogalmazódott véle-
ményeket. A stratégia teljes véleményezési 
változata olvasható a www.obvf.hu honla-
pon.

A végleges kimunkáláshoz az Önkor-
mányzat várja a lakosság véleményét, 
melyhez „Véleményezési kérdôív” készült, 
és amely szintén a fenti honlapon olvas-
ható. A véleményezési határidô 2020. 
május 20. Az Önkormányzat szeretné, ha 
minél több kerületi lakos élne a lehetô-
séggel. Kéri, hogy minél többen írják meg 
véleményüket, gondolataikat, ötleteiket, és 
a véleményezés lehetôségét osszák meg 
szomszédjaikkal, egy-egy kerületben élô 
ismerôsükkel, hogy a stratégia minél több 
véleményezés révén véglegesedjék!

„Itthon vagyok. 
S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor, nevét is, 
virágát is tudom”

Ezekben a napokban sok min-
den átértékelôdik. Fenti, Radnó-
ti Miklós versébôl vett idézet 
eredetileg nem napjainkról szól 
– és mégis. A mûvészi alkotások 
mindenkinek mást mondanak. 
Ez a két verssor most megszólí-
totta bennem a kertészt.

„Maradj otthon”: tehát itthon 
vagyok, és kertészkedem, ker-
tészkedem, kertészkedem. Per-
sze, eddig is örömmel tettem, 
egyfajta hobbiként. Napsütés, 
jó levegô, mozgás, egészség, 
meditáció. Minden egyben, ami-
re rávetült egy mélyebb árnya-
lat. Leszûkültek lehetôségeink, 
bizonytalanabbá vált minden, 
nehéz tervezni hosszabb távra. 
Ilyenkor az ôsöktôl örökölt tu-
dás, életösztön eggyel elôrébb 
lép, helyet kér gondolatainkban.

Ha hallgatunk erre a hang-
ra, és lehetôségünk is van rá, 
levonjuk a tanulságot. Tehát: itt 
a tavasz, éled a természet, ideje 
vetni valamit. A kis mag a föld-
ben tudja, mi a dolga, és ki sem 
kell tenni a lábunkat otthonról. 

Amit magunk nem tudunk, nem 
akarunk megtermelni, ahhoz 
az üzletben, piacon hozzájutha-
tunk. Eddig ez magától értetôdô 
volt. A közelmúltban kiderült, 
ez a fajta biztonság sem állandó. 
Mert ugye: ki mint vet, úgy arat.

A „kosárközösség” fogalma 
nem teljesen ismeretlen. Be-
vásárló közösségeket jelent, 
melyek a helyi termékek for-
galmazására jöttek létre. Ennek 
szinte ellentétét képezik a nagy 
bevásárló központok polcai, ahol 
egy helyen kényelmesen meg-
vehetünk mindent. De mit is? 
Nagyrészt a multik hazájában 
kevésbé eladható termékeket, 
illetve nagyüzemi zöldségeket, 
gyümölcsöket. Kisebb részben 
forgalmaznak már magyar árut, 
mert keresik a vásárlók, mert 
profi tnövelô. És ez a profi t átlépi 
határainkat, meg sem áll a mul-
tik szülôföldjéig.

A magyar áruért pedig nem 
kell elzarándokolni a bevásárló 
központokba. A kosárközössé-
gekbe tömörült kistermelôk már 
házhoz szállítják, amit megter-
meltek. Ez is új értelmet nyert. 
A rendeletekkel összhangban 
otthon maradhatunk anélkül, 
hogy megfosztanánk magun-

kat a friss saláták, gyümölcsök 
élvezetétôl. Hozzájuthatunk ah-
hoz, ami kertünkben nem terem 
meg, vagy más okból nem tud-
juk elôállítani.

Ha valaki egész évben na-
rancsra, mangóra, banánra 
vágyik, náluk ne keresse. Ha 
igényeinket átgondoljuk, jelen 
helyzethez közelítjük, rájövünk, 
ezek hiányában is lehet teljes 
az életünk. Minden megterem a 
környezetünkben, amire szük-
ségünk van – mindig is így volt. 
A magyar kisgazdaságok szán-
dékuk szerint abból élnek, amit 
nekünk eladnak. Bevételeiket 
itthon költik el, a profi t itthon 
marad, mindenki jól jár.

Mindezen közben pedig kint 

süt a nap, esetleg esik az esô. 
Mindkettônek örülhetünk. Ha 
saját kertünk van, és vetemé-
nyeztünk, azért. Ha mások ter-
melnek nekünk, akkor azért 
szeretjük az idôjárás változása-
it. A természet megújul, teszi 
a dolgát, nekünk csak bele kell 
simulni ebbe a rendbe.

Zárszóként József Attilát idé-
zem. Láthatjuk, hogy kikelet ide-
jén olykor a költôt is megkísér-
tik a kertészkedés örömei:

„Kertész leszek, fát nevelek,
kelô nappal én is kelek,
nem törôdök semmi mással,
csak a beojtott virággal.”
A vers tavasszal, áprilisban 

született, 95 évvel ezelôtt
Mikóné Ormos Márta

Óbuda klímastratégiája és véleményezése

Kertrôl – másképp
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Nagyon sokféle tud lenni. 
Néha direkt vágyunk is rá. 
Forduljunk a természethez, ott 
hogy is van jelen? A víz csend-
je: elmehetünk pecázni. A jó 
fogás miatt feltétlenül kell a 
csend. Erdei sétáinkon a ter-
mészet csendjét keressük. Ám 
a halotti csend, a süket csend, 
a magány csendje? Hát nem is 
tudom…

A világirodalom jeleseit is 
mindig foglalkoztatta, megihlet-
te a csend.

’A csendes amerikai’, a 
’Csendes Don’, ’A csend világa’ 
és Homoki Nagy István alkotta 
természetfi lmek, stb. Gondol-
junk csak bele, mennyi élményt, 
ismeretet adott!

Aztán a ’Csendes éj’ bájos 
dallama hányszor hozott áldott 
hangulatot. Hogy aztán kinek 
mitôl támad mondanivalója? Ki 
tudja, kinek miért van szüksége 
rá, ki mit keres, kutat…

Ám amilyen csend most 
frissen ránk szakadt, ez sem 
akármi! Hogyan nevezhetnénk 
vajon? Tudja valaki? Lehetne 
a fegyelem csendje, mivel sze-
retnénk, nagyon is óhajtanánk, 
múljon el ez az alattomos világ-
járvány mihamarabb. Amit pe-
dig a szakértôk jónak tartanak, 
fegyelmezetten be kell tartani. 
Így aztán jó egészségben élhet-
jük túl a nagy félelmek korát. 
A félelem csendje ne kísértsen 
tovább!

Viszont itt a nagy dilemma: 
hogyan éljük meg a bezártsá-
got?

Akinek kertje van, szeren-
csésebb. Van hova kimenni 
sétálni, tornázni, hallgatni a 
csendet. Gyönyörködhetünk a 
virágzó növényekben, élvezhet-
jük a régvárt tavaszi napsütést.

A korábban ülômunkát végzô 
embernek kifejezetten jól jön 
most a fi zikai munkába belekós-
tolni, amennyiben nekilátunk 
mindenfélét rendbe hozni az 
elhanyagolt kertben. Ez pedig 
kész fi tness. Telepíthetünk ezt-
azt. Még konyhakertre is gon-
dolhatunk, idônk, mint a tenger. 
Nem kell lelátogatni a boltokba 
– adott idôkorlátokat követve. 
Sóska, spenót, petrezselyem 
újhagyma, esetleg borsó, Julis-
ka bab stb. teremhet nálunk. 
Megvalósulhatna az áhított ’bio-
kert’.

Az is szerencsésnek mond-
hatja magát, akinek még van 
iskoláskorú csemetéje. Újrata-
nulhatjuk velük a történelem 
zivatarait, a matek buktatóit, 
szépségeit és így tovább. Persze 
társasozhatunk, sakkozhatunk, 
dominózhatunk, elôkerülhet a jó 
öreg ’Monopoly’ is. Meséljünk a 
szokásokról, hagyományokról, 
családi mókás sztorikról. Eze-
ket színezhetjük a régi fotókkal, 
diafi lmeket is vetíthetünk ér-
deklôdés esetén.

A fi atalok missziót teljesíte-
nek, amikor ellátják szüleiket, 
a nagyijaikat is: bevásárlás, te-
lefonálás, skypolás, integetés a 
kertkapuból stb.,stb.

Nosztalgiázhatunk is, jó ze-
néket hallgatva. Elôkerülhetnek 
régi, szerelmes melódiák, melye-
ket valaha nagyon kedveltünk a 
párunkkal együtt, de zenemûvek 
is, komoly- és könnyûzenei vál-
tozatban. Ki mit tud?! És ha még 
hangszeren is játszunk? Kiállha-
tunk a balkonra és belemuzsikál-
hatunk a nagyvilágba …

Azt se feledjük, változtat-
ni kell, így nem mehet tovább, 
Földanya nem tûri a vad kizsák-
mányolást!

Az emberiség annyi mindent 
átélt már, remélhetôleg most is 
talpra tudunk állni. Emelt fô-
vel túlélni a mostani keserves 
idôket. Ha tervezve élünk, a jó 
szervezés meghozhatja a jó, a 
várt, a remélt boldog békeidôt!

Ám legyen az a vezérelv: 
változtatni kell rohanó életmó-
dunkon, és annak következmé-
nyein!

A végsô konkluzió az lehet-
ne, mint ahogy a mondás is tart-
ja, ’Minden rosszban van valami 
jó, és a jóban is van valami rosz-
sz’. Úgy is értelmezhetnénk, ha 
jól balanszírozunk, meg fogjuk 
találni a boldogulásunkat. Ha 
pedig igaz hittel imádkozunk, 
a Megbocsátó Isten biztos meg-
hallgat minket, és megsegít ne-
mes igyekezetünkben. AMEN.

W. Grass

Jó barátom és szomszédom, a 
másfél éves Vizslafalvy Zsömle 
nemrégiben kiesett a kerékvágás-
ból. A gazdi egy délután korábban 
jött haza a munkából, hogy szed-
jék magukat a kutyussal és az 
erdôben elkapják még az utolsó 
langyos novemberi perceket. Ne-
kiindultak, föl a hegynek, a gazdi 
12 sebességes drótszamáron, a 
blöki négy lábon. Zsömi szaglá-
szott, nyomot fogott illô módon 
a lenti vaddisznówellneszben, 
orra lenn. Gazdi fönn, már majd a 
hegytetôn vette észre, hogy hû tár-
sa nincs vele. Mindkettô kereste 
a másikát, csak épp az ellenkezô 
irányban, a gazdi föntrôl felfelé 
kiabált, a kutya lentrôl lefelé vo-
nyított. Ebbe a kórusba érkeztem 
én karnagynak, amúgy kiskosz-
tümben, körömcipôben. Segéd-

karnagyom a gazdi felesége volt, 
aki a munkahelyérôl telefonon 
keresztül tudatta velem a történ-
teket, urával pedig, hogy megvan 
a kutya, a kutyával pedig, hogy 
jöjjön hozzám. Zsömi azonnal ész-
revett az erdô aljából és homlokát 
ráncolva odaszaladt hozzám, el-
mondta, mi történt vele. Odafutott 
a kapujukhoz. Haza akart menni, 
csak ezt mi, emberek nem értet-
tük és nem is hittük el neki. Ezzel 
okoztunk egy kis galibát.

A bezárt kapun a kutya nem 
tudott bemenni, ezért a kerte-
men keresztül próbálkozott, de 
én bezártam a konyhába. Nyug-
talanságát pörköltszafttal kor-
rumpáltam. Megérkezett a gaz-
di, csapzottan, biciklis kobakkal 
a fején, ijedten, pedig a nagyja 
még csak most következett az 

ijedelemnek. Én a grabancánál 
fogva adtam át Zsömit, de a gazdi 
elengedte és beszélgetni kezdett. 
Zsömi viszont haza akart menni, 
ezért elrohant és a kerten keresz-
tül próbálkozott. A madárbarát 
rekettyésben eltûnt és kisvártat-
va a negyedik szomszéd kertjébôl 
hallottuk zörgését az avarban.

A harmadik szomszéd, akinek 
a kertjében kiabáltunk, én kis-
kosztümben, a gazdi pedig bicik-
liskobakban, egybôl ott termett, 
hogy segítsen. Amúgy Dezsô 
szomszéd már szokva van az 
ilyesféle kalandjainkhoz. Hozta 
termetes létráját, azt a szomszéd 
kis bódéjának támasztva felza-
varta a gazdit, hogy hozza át a 
rémült blökit. Ott rimánkodott 
a gazdi a létra tetején, a kutya 
ijedten ette az én pörköltömet, 
amit feláldoztam, de nem jött 
közelebb, én fogtam lenn a létrát 
kiskosztümben, Dezsô pedig, ké-

résemre, csillogó szemekkel él-
ménybeszámolót tartott felesége 
barcelonai kirándulásáról.

Egyszer csak a negyedik kert 
tulajdonosa csendesen tudako-
zódott a felsô traktusból, hogy 
segíthet-e. Dezsô jobbnak látta 
tudatni kedves és rég nem látott 
szomszédjával a dolgok állását, 
felmászott egy fokot a létrára, 
onnan kukucskálva kedves nyug-
tató hangon eképp szólott vala: Jó 
napot, Németh Úr! Csak mi va-
gyunk, minden rendben!

Hát, ha rendben, akkor rend-
ben. Gazdi le a létráról a másik 
oldalon, kutya megfogva, min-
denki ment haza vacsorálni a 
saját portájára. Hazaérve láttam 
Zsömi pofáján a méltatlankodást 
a kergetôzésért, hiszen ô végig 
haza akart menni magától is!

Mindezt lejegyeztem amúgy 
kiskosztümben, körömcipôben:

Diósi Vali

A csend…

Zsömle biciklitúrán

Az elmúl évtizedben sok 
kedves kutyás lakótársunk 
megszokta, hogy saját nylon 
zacskóval feltakarítja kedven-
ce színes-szagos maradékát. A 
canis merga azonban a korlá-
tozások ideje elôtt és alatt sem, 
mindig landol a megfelelô he-
lyen - például a szomszéd ku-
kájában -, még akkor sem, ha 
korábban slankító fekete, vagy 
most divatosnak ítélt piros, sôt 
élénk citromsárgába is öltözte-
tik. Az ilyen mikuláscsomagok 
rendszeresen az Erdôalja út 
Remetehegyi út sarkán gyûlnek 
– igen, az iskolánk tôszomszéd-
ságában.

Roppant meglepô, amikor a 
jól ismert batyu a fából állított 
villanypózna öntött betonoszlo-
pának tetején parkol mintegy 
120-140 cm magasságban, kéz, 
szem és orr közelben. Az sem 
szebb, amikor a lyukas beton-
öntvény nyílásában helyezi el a 
gazdi a (legtöbbször piros) cso-
magot. Vajon mit gondol? Fész-
ket raknak benne a madarak?!

Maradj otthon, 
vagy vidd haza!
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Szomorú aktualitása is lehetne ennek a 
kis írásnak, de sajnos tudomásul kell ven-
nünk, hogy a különbözô világjárványok a 
21. században sem kerülik el az emberisé-
get és felelôtlenség lenne múltidôben be-
szélni a témáról. Közhely, de a járványok 
pusztítása lényegében egyidôs az emberi-
séggel, így az évezredek alatt Óbuda földjét 
sem kerülték el.

Már a római korból ismerjük a katona-
kórház helyét, illetve utalásokat a birodal-
mat sújtó járványokról. A középkor folya-
mán – a 12. századtól – több ispotály és 
kórház mûködött a településen, ahol gyó-
gyulást reméltek a különbözô betegségek-
ben szenvedôk. 

A pestis (Yersinia pestis bacilus) is több 
alkalommal pusztított Óbudán, a legutolsó 
nagy járvány 1738 decemberében érte el a 
török pusztítás után éppen csak újjáépülô te-
lepülést. Ez a járvány is Ázsiából érkezett a 
kontinensre, Magyarországon elôször Erdély 
földjén regisztrálták. Onnan kúszott a beteg-
ség nyugati irányba és okozott óriási káro-

kat. Óbudán a pusztítás 1739-ben érte el a 
tetôpontját, ebben az évben a lakosság fele, 
358 családból 888 lakos halt bele a szörnyû 
betegségbe. A lakott település szélén, a mai 
Miklós téren felépítették a pestiskórházat, 
ahol naponta 14-15 beteg vesztette életét 
a járvány idején. Az utolsó itt kezelt beteg 
1739. november 30-án adta vissza a lelkét 
a Teremtônek. A kórház mellé egy a nagy 
kôkeresztet állítottak, amely az itt mûködô 
pestistemetôt is jelezte. A feketehalál elvo-
nulását követôen, országszerte – így Óbu-
dán is – hálaadó Szentháromság-szobrokat 
emeltek, megköszönve és emlékül a járvány 
elmúlásának, a túlélésnek. Az óbudai urada-
lom ebben az idôben a Zichy család birtoka 
volt, akik sokat tettek a pusztítás okozta ká-
rok helyreállításának ügyében, valamint a 
lakosság létszámának, betelepítések útján 
történô pótlására. Az óbudai Szenthárom-
ság-szobor alapkövét 1740. május 30-án 
tették le gróf Zichy Péterné, Bercsényi Zsu-
zsanna rendelkezése alapján.

Horváth Péter

1738-ban egy, a század elején 
Kis-Ázsiában kitört pestisjár-
vány érte el Óbudát. Mivel a tele-
pülés akkori plébánosa is hamar 
a járvány áldozata lett, ezért a 
nem sokkal korábban betelepült 
trinitárius szerzetesek végezték 
el a papi teendôket, illetve vettek 
részt a betegek gondozásában (a 
kolduló szerzetesrend a 12. szá-
zadban alakult meg - 1198-ban 
III. Ince pápa erôsítette meg az 
alapítását - és Szent Ágoston reg-
ulái szerint mûködtek. Legfôbb 
tevékenységük a pogány fogság-
ba esett keresztények kiváltásá-
ra szolgáló pénz összegyûjtése 
volt - fogolykiváltó rend. Óbudán 
a Kiscelli dombon volt a rendhá-
zuk és templomuk). Az utolsó 
regisztrált beteg 1739 decembe-
rében halt meg a településen. A 
városi bíró kimutatása alapján a 
járvány egy éve alatt 888 lakos, 
Óbuda lakosságának kb. a fele 
vált a „fekete halál” áldozatává. 

Az akkori emberek életét 
még teljes mértékben áthatotta 
a vallás, ezért a járványt Isten 
büntetésének, elmúlását pedig 
a könyörületességének tekintet-
ték. Hálából elhatározták, hogy 
Szentháromság-szobrot állíta-
nak a járvány pusztításának és a 
megmenekülésnek emlékére. A 
szükséges pénzt néhány hónap 
alatt összeszedték - felét az ura-

dalom birtokosa, Zichy Péterné 
adta, valamint Segetha Tasmás 
bíró - és 1740. május 30-án meg-
történt az alapkôletétel. Sajnos a 
szobor készítôjérôl és felállításá-

ról nincsenek pontos adataink, 
de legkésôbb 1743-ban már állt 
a 10,4 m magas, homokkôbôl 
készült emlékmû, amelynek 
alapterülete 41 m2. A három 

alsó szobor Szent Rókust (a pes-
tises betegek egyik védôszentje, 
aki Rómában ápolta a szenvedô-
ket. Magyarországon csak a 18. 
század elején terjedt el kultu-
sza), Szent Sebestyént (római 
katona, a hite miatt szenvedett 
vértanúságot) és Szent Félixet 
(a Valois-ház sarja, a trinitárius 
rend egyik alapítója) ábrázolja. 
A gyámköveken borromei Szent 
Károly (milánói szent, aki a pes-
tis idején példamutatóan ápolta a 
betegeket), Xavéri Szent Ferenc 
(nincs köze a pestishez, ô a hit 
terjesztését jeleníti meg), Szent 
Flórián (római katona, aki hite 
miatt szenvedett vértanúságot, 
a tûzvészek ellen védô szent) 
alakjai állnak. Megjelenik Szûz 
Mária alakja, a tetején pedig a 
Szentháromságot ábrázolják. A 
három dombormû Szent Rozá-
liát (12. századi szicíliai remete 
szent, csontjai körbe hordozása 
után elmúlt a palermói pestis-
járvány), a Jó Pásztort (az isteni 
gondviselés megjelenítése) és 
a Bûnbánó Dávidot (a bûnöket 
elkövetô zsidó király, a „bûnös” 
óbudaiakra utal) ábrázolja.

A szobrot az 1955-ban le-
bontották, majd 2000-ben – az 
eredeti helyétôl, délebbre – újra 
felállították. A restaurálást Szo-
molányi Pál vezette.

Horváth Péter

Pestisjárvány Óbudán

Az óbudai Szentháromság-szobor
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A Mátyás-hegyrôl az erdôt a városiak a 
második világháború idején tüzelônek leir-
tották. Az újratelepítést az 1950-es évek ele-
jén kezdték meg. A kertünkbôl is látszott, 
hogy a kopasz hegyen színes csoport dolgo-
zik. Olykor még az énekszó is lehallatszott. 
Az erdészet a feketefenyô telepítést Nógrád 
megyébôl naponta felhozott asszonyokkal 
végeztette. Nem is akármilyen asszonyok-
kal, palóc népviseletet hordó fi atalasszo-
nyokkal, – és ahogyan akkor mondták – me-
nyecskékkel. Most is elôttem van, ahogyan 
csákánnyal hajladozva alakították ki a pad-
kákat. Nadrágot csak a munkavezetô erdé-
szek hordtak. Az asszonyok szoknya-költe-
ményei csakúgy ringottak fel és alá. 

- Néni, megszámolhatom?
Többnyire megengedték, s kissé moso-

lyogva, talán lesajnálva fi gyelték a fôvárosi 
gyerekek tudatlanságát, illetve kíváncsisá-
gát. Négy-öt réteget minimum hordtak. Aki 
többet, az felajánlotta – addig legalább szusz-
szanhatott egyet – hogy az övét is megszá-
molhatjuk. Volt, hogy hat-nyolc kikeményí-

tett alsószoknya is volt némelyikükön.   Az 
asszonyokat nyitott, padokkal felszerelt Cse-
pel teherautókkal szállították falvaikból a 
Mátyás-hegy lábához. A meredek és humusz 
nélküli hegyoldalon a réteges mészköveket 
vagy az omló dolomitot felfejtették, azokból 
mini teraszokat, azaz padkákat alakítottak 
ki. A keskeny, 30-40 cm szélességû padkák-
ba már lehetett ültetni. A csapadékvíz sem 
tudott a padkákon átfolyni, hanem beszivá-
rogva öntözte a feketefenyô csemetéket. 

A feketefenyô telepítést illetôen ennyi 
évtized távlatából polemizálok egy kicsit. 
Déványi Antal erdész (1910-1994) a pilis-
csabai kopárfásításkor 1927-28-ban zse-
niális módszert alkalmazott. A termôréteg 
nélküli dolomiton, a padkákra feketefenyô 
magot vetett. Mint a borsó, úgy zöldelltek a 
sorok, amelyeket elôször egyeléssel ritkítot-
tak. Késôbb metszôollóval, majd fûrésszel. 
A fûrészelt kis fák egy részét decemberben 
karácsonyfaként értékesítették. A módszert 
Nyugat-Németországban valamelyik szak-
lapban ismertették, ezért a német tanszéki 

vendégek látni szerették volna. Ilyenkor, a 
70-es évek elején tanszékvezetôm, Môcsé-
nyi prof. csak annyit mondott:

- Vigye ki ôket is Piliscsabára, ôk is a ko-
párfásításra kíváncsiak. 

Az esetek többségében a tájtervezô ven-
dégek találkozhattak is Dévényi Antallal. 
Ô a József fôherceg által behozott Drexler 
család dédunokája volt.  Dédapja 51 évig, 
nagyapja 46 évig, édesapja pedig 53 évig 
szolgált Alcsúton, ahol a piliscsabai fôher-
cegi erdészet vezetôje volt. 

Piliscsabán, a 447 m magas Nagy–Ko-
pasz hegyen 2015-ben felállított „Jenga ki-
látót” Dévényi Antalról nevezték el.)

A kitérô egyetlen oka: úgy emlékezem, 
hogy az ismert és biztonságos magvetés 
helyett a Mátyás-hegyen csemeték ke-
rültek a padkákra. Jóllehet a magvetéses 
módszert üzemi méretekben az 1950-es 
években vezették be. Magvetés vagy cse-
mete-ültetés? A megeredési arány jónak 
bizonyult. A feketefenyô a kopárt megkö-
tötte és elôsegítette a lombos fafajok meg-
telepedését. Ma a Mátyás-hegyet gazdag 
fafaj-összetételû karsztbokor erdô borítja, 
amely a feketefenyô nélkül aligha tudott 
volna felcseperedni.

Csemez Attila

A Hármashatárhegyi út (1945 elôtt Guc-
kler Károly út) és a Remetehegyi árok által 
határolt területen valamint a Kôtarajtól nyu-
gatra fél tucat családi házban laktak a két vi-
lágháború között. A terméskôbôl épült házak 
többsége a harcok áldozatává vált. Rom-ma-
radványaikat még néhány helyen a mai napig 
fel lehet ismerni. 

Két ház viszont túlélte a megpróbáltatá-
sokat. A Remetehegyi árok melletti családi 
házban lakott egy idôs vak bácsi (általános 
iskolás koromban már az 50 éves férfi ak is 
bácsik voltak), aki szamárháton hordta fel 
a vizet. A szamáron két – egyenként 50-50 
literes – bádog puttony volt, amelyet a Mára-

marosi úton, a nyomós kútnál töltött meg.  Az 
iskolából hazafelé jövet rendszeresen láttuk, 
sôt olykor hosszan el is néztük, amint kitapo-
gatta a nyomós kutat, ráhúzta a tömlô egyik 
végét, a másikat pedig a puttonyba helyezte. 
Bizonyos idô elteltével az üresbe áttéve kezd-
te engedni a vizet, nehogy a szamarat az egy-
oldali terhelés megbillentse. Amikor az egyik 
puttony megtelt, azaz csurgott ki a tetején a 
víz, a másikat is teletöltötte. Bizony a tégla-
fal elôtti szûk helyen többször a túlfolyó víz a 
nadrágjára és a cipôjére is ráfolyt. 

Mindig megcsodáltuk, hogy jöttünket a 
puttonyok töltése során érzékelte, sôt köszönt 
is nekünk. Mi pedig ilyenkor némán megvár-

tuk, amíg komótosan összeszedelôzködik, 
szamarát szólítja, majd a kötelet és a botot 
kezében tartva lassan megindul a meredek 
úton felfelé. Most is elôttem van a „szamaras” 
(egymás között csak így neveztük) kopott, 
szürke öltönyös alakja. A fején sapkafélét 
hordott. A vékony lábú szamár megfontolva 
kapaszkodott mázsás terhével felfelé a hegyi 
úton, amelyet naponta háromszor megtett. 
A távolság – a topográfi ai térképen lemérve 
– közel egy kilométer volt, a szintkülönbség 
pedig 130 m egy-egy menetben.

A puttonyos vízhordás a második világ-
háborút követôen az 1960-as évek elejéig, a 
Hármashatár-hegyre a vezetékes hálózat ki-
építéséig tartott. Az egykori vízhordó úton ma 
a kék háromszög jelzésû turista út halad.

Csemez Attila

Egy hegyvidéki tájépítész élményei

A Mátyás-hegyi erdôtelepítés

A szamaras vízhordó vak bácsi

A piliscsabai kopárfásításhoz hasonló padkákat készítettek 
a Mátyás-hegy déli oldalán is.

A padkákat kialakító menyecskék ennyire ünnepélyesen nem vol-
tak kiöltözve, de az aljak megszámolása akkor is nagy élmény volt. 



A Királylaki út mintegy 
másfél km hosszan fut a II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskola 
szomszédságától egészen a Ki-
rálylaki lejtôig. Az utca átszeli 
Táborhegy és Testvérhegy tele-
pülésrészeket. Két töréstôl elte-
kintve, ahol az Erdôalja lépcsôt, 
valamint a Hedvig utcát keresz-

tezi, többnyire az Erdôalja úttal 
párhuzamos. Az eredetileg föl-
dút mai nyomvonala az 1930-
as években kezdett kialakulni, 
nevét is ekkor kapta, ponto-
san 1936. december 15-én. Az 
ugyancsak Királylak nevét vi-
selô lejtô 1970-ben, a köz pedig 
1990-ben lett elnevezve.

Az utca a trianoni békeszer-
zôdés következtében Magyar-
országról elszakadt település-
rôl, Királylakról kapta a nevét. 
Királylak, mai nevén Prhovec, 
kislélekszámú falu Horvátor-
szágban, Csáktornya (Cako-
vec) városhoz közel, a szlovén 
határ mellett. Közigazgatásilag 
Felsômihályfalva (Gornji Mi-
haljevec) községközponthoz 
tartozik, Muraköz (Medimurje) 
megyében. Királylakon a 2000-
es évek elején körülbelül 160 fô 
lakott.

A történelem során a 1546-
tól a Zrínyiek alá tartozott, majd 
III. Károly 1719-ben Althan 
Mihály János cseh nemesnek 

adományozta, ezt követôen 
1791-ben Festetics György vá-
sárolta meg az uradalommal 
együtt. 1920-ban a Szerb-Hor-
vát-Szlovén Királyság része 
lett (késôbb Jugoszlávia), majd 
rövid idôre visszakerült hazánk-
hoz. Ma Horvátország része.

A Királylaki út felett az 1950-
es években gáztározó épült, me-
lyet soha nem használtak. A 
tározóban van az útról elneve-
zett Királylaki-barlang bejárata, 
amely hazánk harmadik legna-
gyobb, dolomitban képzôdött 
barlangja. A gáztározó alatti 
nagyméretû telken épült fel a 
Királylaki úti Toscana Villapark.

Bugyi Szabina

A Királylaki-barlang a Tábor-
hegyi gáztározó alagútrendszer-
bôl nyílik, nevét az alatta futó 
Királylaki útról kapta. Hosszú-
sága 380 méter, 34 m mély, és 
278 m tszf. magasságban nyílik. 
A tûzköves dolomitban képzô-
dött barlangban változatos kép-
zôdmények díszítik a falakat. A 
„megkülönböztetetten védett” 
kategóriájú barlang a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóságának a 
felügyelete alatt van.

A barlangot Szenthe István 
geológus fedezte fel 2011 tava-
szán, aki az 1950-es években 
épült Táborhegyi gáztartó alag-
útrendszerének oldalában árul-
kodó jelekre lett fi gyelmes. Egy 
zsaluzatlan szakaszon huzatot, 
mozgó köveket és indokolatlan 
tömedékelést talált, amelynek 
elbontása után egy természe-
tes barlang járatára bukkant. 
A barlang bejáratát Szenthe 
István a barátaival a többmint 
egyhetes munkával szabadítot-
ta ki az oda bedöntött betontól 
és törmeléktôl, amivel az alagút 
építôi egykor a barlangüreget 
próbálták lezárni. Az építôk a 
barlangüreget az északi alagút 
készítése közben is harántolták, 
amit ott is igyekeztek eltömedé-
kelni. A természetes üreg bejá-
ratának kiásása után a kutatási 
engedélyt az Ariadne Karszt- és 
Barlangkutató Egyesület szerez-
te meg, akik Szabó Zoltán veze-
tésével 2011. november végén 
további feltárásokat végeztek, 
majd a feltárt barlangrendszert 
felmérték, dokumentálták.

A barlang különlegessége, 
hogy triász kori, tûzköves dolo-

mitban helyezkedik el, hason-
lóan a szomszédos Táborhegyi 
barlanghoz, és mint ilyen, Ma-
gyarország harmadik legna-
gyobb dolomit barlangja! A dolo-
mit kôzet ugyanis nem oldódik, 
nem cseppkövesedik igazán jól, 
ezért a dolomit kôzetben ritka-
ság a barlangképzôdés. A termé-
szetes üregek inkább törésvona-
lak, repedések mentén jönnek 
létre, a kôzet kimosódásával, 
korróziójával, elporladásával. Je-
len esetben a dolomit fedôkôzete 
egy eocén kori nummuliteszes 
mészkô, ami viszont az egyik 
legjobban karsztosodó kôzet. A 
felülrôl beszivárgó csapadék a 
mészkô rétegen áthaladva ki-
oldja az ásványokat, majd a na-
gyobb terekbe leérve, a nyomás 
alól felszabadulva kiválnak, és 
cseppköveket, képzôdménye-
ket hoznak létre. Az elporladt 
részek hidrotermális hatásokra 
alakultak ki, de a barlang mé-
lyebb részein hévizes formákkal, 
oldódásokkal is találkozhatunk.

Sliz György barlangász leírá-
sa szerint a Királylaki-barlang 
bejárati, négykézlábas része 
után egy porló falú, 20 méter 
mély hasadékkal folytatódik, 
amelynek az alsó felén már meg-
jelennek a képzôdmények. Ezu-
tán jön a szûkület, amely mögött 
a barlang kettéágazik egy mur-
vabánya jellegû részre, amely-
nek aljzatán a falból kiesett tûz-
kôgumók hevernek, valamint 
egy enyhén lefelé tartó szûkö-
sebb szakaszra, mely visszaol-
dott cseppkövekkel díszített, és 
mindenütt borsókôvel és kal-
citlemezkékkel borított. Innen 

ered a huzat is, amely olyan 
erôs, hogy a barlangban mozgó 
emberek porát messze elhordja.

A további kutatást éppen a 
szép képzôdmények, a hófe-
hér függôcseppkövek, helikti-
tek akadályozzák, mert csak a 
kristályos szûkületek szétvé-
sése árán lehetne elôre jutni. 
Érdekes, beszédes elnevezé-
sekkel találkozhatunk itt, mint 
a Púdertáró, Limonitbánya, 
Fájdalomküszöb, Beáldozott 
kuszoda, vagy a Lebbencstész-
tás átjáró. A barlangon belül a 

közlekedést két létra is segíti. 
A Királylaki-barlang két helyen 
is le van zárva. A tározó bejára-
tára került egy új vasajtó, rej-
tett zárral és denevérnyílással, 
valamint egy másik, a táróból 
nyíló, képzôdményeket rejtô 
szakasz elé. A barlangot a bar-
langászok is csak szigorított 
feltételekkel (pl. elektromos 
világítás, tiszta overál, stb.) 
látogathatják a Nemzeti Park 
Igazgatóságának engedélyével.

Várkonyi Bea – barlangász
foto: Sliz György

Borsókövek a barlang mélyén 

Királylaki-barlang
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Alaprajzi séma: Tábor-hegyi gáztározó, és alatta a Királylaki-barlang. Téglaboltozatú táró bejárati szakasza

Talán kevesen tudják, hogy 
Óbudán, a Királylaki úti Vil-
lapark felett egy hatalmas 
alagútrendszer végén egy üres 
gáztartály van, aminek eredete 
homályos. A Fôvárosi Tanács 
Végrehajtó Bizottság (VB.) Köz-
mû és Szolgáltatási Igazgató-
ságának 1967.05.22-én kelt 
jegyzôkönyvébôl azonban sok-
mindenre fény derül.

1951-ben ugyanis egy gáz-
tározó (a jegyzôkönyvben 
„barlanggáztartó”) megépíté-
sének igénye merült fel, mivel 
a dunántúli olajmezôrôl csak 
szakaszosan érkezett földgáz 
a fôvárosba. Ugyanakkor a nö-
vekvô gázigény kielégítése 
miatt a földgáz mennyiségét 
emelni kellett, amelyre az Óbu-
dai Gázgyár tárolási kapacitása 
már nem volt elegendô. Ezért 
egy új, nagynyomású gáztározó 
acéltartályt kellett telepíteni a 
felhasználási helyhez közel, és 
lehetôleg földalatti kôzetbe. A 
kôzet vájatába feszülô tartályban 
keletkezô gáznyomást ugyanis a 
kôzet veszi át, és nem a tartály 
fala. Ezáltal a tartály építéséhez 
szükséges acélanyag mennyi-
sége jelentôsen csökkenthetô, 
így annak magas költsége is. A 
gazdaságosság mellett légoltal-
mi szempontok is közrejátszot-
tak, valamint a várhatóan ala-
csonyabb üzemeltetési költség. 
Erre igen alkalmasnak tûnt a 
Tábor-hegy 200 m vastagságú, 
nagyszilárdságú dolomit kôzete.

A VB. döntése alapján a 
gáztározó építése 1952-ben 
megkezdôdött. 1954 végéig a 
kôzetfeltárási munka nagy ré-
sze megtörtént. Kiépült a 120 

m hosszú, téglaboltozatú táró 
(tégladongájú gyalogos folyosó), 
a késôbbi tartály elhelyezésére 
szolgáló vájat (alagút), valamint 
annak végén egy kísérleti acél-
tartály. A 15 atm. nyomásra 
tervezett, 6 mm falvastagságú 
acéltartály 127 m-re van a terep-
szint alatt, belsô átmérôje 5,12 
m, hossza 20,30 m. A tartályon 
végzett tesztek igazolták, hogy 
a gáz tározásának ezen mûszaki 
megoldása biztonságos. A VB. a 
sikeres kísérlet alapján a táro-
zó programját jóváhagyta, így a 
Fôvárosi Gázmûvek a munkákat 
1959-ben a tárók és alagutak 
építésével folytatta. Feltehetôen 
ekkor vájtak ki újabb tárót a ter-
vezett további két alagút megkö-
zelítésére, melybôl egyik el is ké-
szült a már meglévôtôl északra.

A munkálatok a környezetet 
is átalakították. Landauer Gábor 
–aki már akkor is itt lakott- el-
mondása szerint a kibányászott 
anyagot vágányokon, csillével 
szállították le az Erdôalja útra, 
keresztezve a burkolatlan Ki-
rálylaki utat, és rakták dömpe-
rekre. Az Erdôalja útnál a vá-
gányok mellett idôvel egymás 
fölött négy földszintes ház épült 
komfort nélküli lakásokkal, 
ahol 1957 után a munkásokból 
kisebb kolónia jött létre. Az Er-
dôalja úton pedig vízvezetéket 
fektettek. A II. kerületi, Csatárka 
úti víztározóból idáig hozták el a 
vizet, és itt telepítették le a kör-
nyék elsô tûzcsapját is.

Idôközben a nagyalföldi gáz-
források és Budapest közötti 
távvezeték megépült, ezzel a fô-
város gázellátása folyamatos lett, 
a Táborhegyi gáztározó szükség-

telenné vált. A V.B. 1961-ben a 
munkálatokat leállította, és az 
addig megépült alagútrendszer 
hasznosításával a V.B. Közmû 
és Szolgáltatási Igazgatóságát 
bízta meg. Felmerült a honvédel-
mi célokra, gombatermesztésre, 
áruraktározásra való felhaszná-
lás lehetôsége. Azonban a hasz-
nosítás nem sikerült. Honvédel-
mi célokra csak további nagy 
ráfordítások után lehetett volna 
hasznosítani, gazdálkodó szer-
vek pedig a magas értéke miatt 
nem voltak hajlandók átvenni.

Itt jegyzem meg, hogy a kü-
lönbözô cikkekben megjelenô, 
újkeletû „metróalagút” elneve-
zés félrevezetô. Korábban nem is 
használták, bár tény, hogy az M2 
metró építése is ekkor indult el, 
és azonos technológiával készült. 

A félkész tározót lezárták. A 
vágányokat elbontották, a Ki-
rálylaki út feletti nagyméretû 
erdôs telket rendezték, lekerítet-
ték, felügyeletével a Polgárôrsé-
get bízták meg. A tárózó bejárata 

elôtt egy kismélységû vízmeden-
ce maradt, mellette egy kisebb, 
salakos focipálya, amit a hegyi 
lakosok is használtak. A tározó-
ba idôvel mégis be lehetett jutni. 
Volt, aki laskagombát termesz-
tett a kedvezô klímájú alagút 
elején, és voltak, akik a jó akusz-
tikája miatt ott szilvesztereztek.

Alul, a munkások távozá-
sa után többen beköltöztek, de 
1986-ban a lakóépületeket sza-
nálták, a telkeket pedig értéke-
sítették. Az Erdôalja út felett ma 
már családi házak, ikerházak áll-
nak, a Királylaki út felett pedig 
megépült a Toscana Villapark. 
A tározó már csak erdôn át, ös-
vényrôl közelíthetô meg. Bejá-
rata le van zárva, bejutni csak a 
Duna-Ipoly Nemzeti Park enge-
délyével lehet, mivel a 2011-ben 
feltárt Királylaki barlang, a táro-
zó oldalából nyílik.

Dokumentumok és helyi la-
kók információi alapján összeál-
lította:

Felcsuti László

Tábor-hegyi gáztározó

Gáztartály acéllemezei hegesztett csatlakozásokkal



 2020. május ÓHEGY-HÍREK XXV. évfolyam, 4. szám

10

Iskolai hírek
Ha rosszmájú lennék, azt ír-

nám, hogy legjobb hírünk, hogy 
nincsen suli – de tudjuk, hogy 
ez így, nem lenne igaz. Nem 
csak a pandémiára való tekin-
tettel, hanem az oktatás mind-
három szereplôje is így érzi. Így 
érzik a szülôk, így érzik a diá-
kok, és láss csodát, így érzik a 
tanárok is.

Lassan gyûlnek a tapasztala-
tok – és mint korábban beszá-
moltunk róla –, ügyesen vette 
mindenki az akadályt, mégis 
érezzük a helyzet rendkívülisé-
gét. A szülôk szóban és írásban 
beszámolnak arról, hogy most 
már érzékelik a pedagógus 
pálya összetettségét, hiszen 
mostanában 24 órás szülôi 
szolgálatuk mellé többórás ta-
nári szerep is hárul. Mintegy 8 
órában dolgozniuk is kellene, 
miközben a háztartás is igényel 
némi jelenlétet.

A pedagógusoknak továbbra 
is hiányzik a sok okos szempár, 
a mosolygós arcok és az olykor 
huncut vigyorok. Továbbra is 
van leckehiány, késôbbi pótlás, 
és tapasztaljuk a soha el nem 
készülô, de beígért feladatok 
reménytelen hangulatát. Míg 
korábban együtt javíthattunk, 
és személyes támogatást ad-
hattunk egy-egy szemvillanás-
sal, rámutatással, valós tan- és 
memotechnikai eszközzel, most 
a személyre szóló összes ötle-
tünket le kell írni, vagy gépbe 
mondani. Ha eddig legalább 2 
gyerek egyszerre haladt, most 
biztos, hogy mindenki máshol 
tart. Tehát nemcsak a javítás, 
de az instruálás is roppant idôt 
vesz igénybe. Vajon haszno-
sak-e soraink? Hatékonyságuk 
ott kimutatható, ahol elolvassák 
üzeneteinket, és megfogadják 
azokat, de aki eddig sem fi gyelt 
ránk, az valószínûleg most sem 
teszi. Mi pedig újra és újra pró-
bálkozunk.

Megkértem tanítványaimat, 
hogy írják le tapasztalataikat és 
élményeiket a digitális munka-
rendrôl. Nagyon érdekelt, mit 
éreznek, hogy vannak. Remek 
írások születtek, és nagyjából 
azonos fô pontok jelentkeztek. 
A korai riadalom után belerá-
zódtak, élvezik, hogy maguk 
oszthatják be az idejüket, örül-
nek, ha elôre látják a heti felada-
tokat, valamint a feltöltés vagy 

dolgozat anyagát és idôpontját. 
Kedvelik, hogy minden reggel 
megkapják a napi penzumot 
is. Értékelik, hogy kérdésüket, 
kérésüket, vagy problémájukat 
hamar megválaszoljuk, és ész-
reveszik, hogy a tananyagot jól 
strukturáltan, érdekes magya-
rázó, gyakorló és szórakoztató 
linkekkel gazdagítjuk.

Külön hangsúlyt kapott a 
beszámolókban az, hogy bár 
több felületen kell dolgozniuk, 
(mivel egyik felület sem olyan, 
hogy minden tárgyból a legjobb 
lenne, a pedagógusok a saját 
tárgyukhoz optimálisan legjob-
bat is használják), a dolgozato-
kat elôkészítô gyakorló tesztek 
egymás után tetszôlegesen sok-
szor megoldhatók, és így szinte 
tökéletesre fejleszthetik a tanu-
lók tudásukat. Ugyanakkor a di-
gitális életben már többnek fáj a 
szeme, feje, így nagy örömmel 
használják papír alapú tanköny-
veiket és munkafüzeteiket. Azt 
is megfogalmazták, hogy bár 
online órák jelenleg nincsenek, 
mégis könnyen szerezhetnek jó 
jegyeket munkájukra.

A szakmai rész mellett a leg-
többen megemlítették a remek 
otthoni ellátást, a késôbbi kelés, 
a random vagy egyéni pihenés 
örömét, valamint a legfonto-
sabbat: a család együttlétének 
nagyszerûségét. A barátok, 
osztálytársak és tanáraik, a ha-
gyományos iskola hiányát is le-
írták. Ebbôl úgy hiszem leszûr-
hetô, hogy a gyerekek megfelelô 
érettséggel kezelik a helyzetet.

Kádár Eszter
Tucatjával érkeztek az élve-

zetes beszámolók, íme az egyik:

„Szomorú a tanterem, mindenki elhagyta”

(Szalai Julcsi 8.b)
Amikor elkezdôdött ez a járvány és az ezzel 

járó cirkusz, nem éreztem, hogy kiemelkedôen 
veszélyesre is fordulhat. Egy átlagos infl uenzá-
ban is többen haltak meg. Így nem vettem komo-
lyan. Azonban amikor a kormány bejelentette, 
hogy az iskolákat bezárják, egybôl felfi gyeltem. 
A házi karantén és a távoktatás nem hangzott va-
lami fényesen. De kénytelen voltam hozzászokni 
az itthon tanuláshoz, akárcsak a testvéreimnek, a 
batátaimnak, és az ország minden egyes fi ataljá-
nak. Nem volt olyan egyszerû megtalálni az anya-
got a tanárok jelenléte nélkül, ez is megtanított 
arra, milyen fontos az iskolába járás, ahol a tanár 
segítsége mindig kéznél van. Tudtam, hogy eb-
ben a helyzetben is mindig meg tudom kérdezni 

azt, amit szeretnék, de mégiscsak kényelmesebb 
elmondani a problémát, mint bepötyögni. Az vi-
szont megkönnyíti a dolgom, hogy angolból is és 
egyéb tantárgyaimból is leginkább fogalmazáso-
kat kérnek tôlünk, amit szeretek készíteni. Azt 
hittem, hogy ez a szituáció csupán 2-3 hétig fog 
tartani, de csalódnom kellett. Meg is hatódtam, 
amikor anyukám elrakta a szekrény mélyére 
az iskolatáskám, mert egy jó ideig úgysem fo-
gom használni. Az edzéseimet is a nappaliban 
végzem, ami szintén nem olyan élménnyel teli, 
mint amikor az edzôteremben erôsítek és eleme-
zek. Talán még soha nem hiányzott annyira az 
osztálytermem, mint most. De tudom, hogy ez is 
(mint minden más szörnyûség) véget fog érni, 
akár hamar, akár soká…

Távtanulás

(Csurilla Botond, 6.a)
„Nem volt könnyû átszok-

nom az online tanításra, de si-
került. Most már biztos, hogy 
sokkal jobban megy.

Elmondom, hogyan rázódtam 
bele. A legelején még azt sem 
tudtam, hogy a gmail mellett a 
Classroom-ot is nézni kell, így 
egy picit pótolnom is kellett.

Szerintem az, hogy reggel 
korán fel kellett kelni, és siet-
ni az iskolába, jobb volt, mint 
így itthonról tanulni. Például a 
matekot, ha nem értem, nem 
nagyon tudják anyáék elmagya-
rázni, hogy miért pont úgy van. 
Ôk sem értik, de ki tudják szá-
molni.

Szerencsére az angol, a töri 
és a tanulós tantárgyak jól men-
nek. A véleményem az, hogy az 
iskolában százszor könnyebb 
volt tanulni, de az azért, jó, hogy 

nem kell minden reggel olyan 
korán felkelni. Persze, ha van 
elmaradásom, azt korán reggel 
pótolom, amíg még mindenki 
alszik.

Az is jobb, hogy anya olya-
nokat fôz, amiket szeretek, és 
sokat meg tudok enni belôle, na 
jó, azért nem tudok olyan sokat 
enni, de nekem az is elég.

Eleinte nehézségeket oko-
zott az, hogy feltöltsem a fel-
adatokat, de most már simán 
megy. Ja, most, hogy a KRÉ-
TÁ-ban megjelent az, hogy az 
elkészített házikat is meg kell 
jelölni az elkészített feladatok 
fülecskében, nem túl jó, mert 
túl sok helyet kell egyszerre 
fi gyelni.

Nekem ezek voltak a tapasz-
talataim. Mint már említettem, 
nekem sokkal könnyebb lenne 
bejárni az iskolába.”

Tapasztalataim az online tanításról
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HAVILAP (MKM 226.674/1998)

Kiadja: Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete,

1037 Bp., Toronya u. 33. Tel.: 30-230 6994

E-mail: 

egyesulet@ohegy.hu, www.ohegy.hu

Felelôs kiadó: Felcsuti László elnök. 

Szerkesztô:  Mikes Kriszta, Dienes Andrea.

Hirdetésfelvétel: 

Óhegy Egyesület. Telefon: 70-325 3416 

Elôkészítés: Petit Typo Bt. 

Nyomás: Coradix Kft. 

Megjelenik: 3000 példányban

Kérjük, támogasson adója 1%-val, 

május 20-ig.
(eszja.nav.gov.hu, vagy papíralapon)

Kedvezményezett neve:

Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete

Adószáma:

18088476-1-41

Járvány miatt zárva a Ház. El-
marad a májusra tervezett „Csa-
ládi Vasárnap”, a „Gyermeknapi 
túranap”, a kerti bográcsozás a 
vasárnapi ebéddel, és nem lesz 
kiállításmegnyitó sem. A meg-
hirdetett állandó programok is 
szünetelnek. Félô, hogy a Hegy-
vidéki Séta-kör tagjai az elmaradt 
túrák miatt nem maradnak fi ttek, 
de azért a kórustagok legalább 
otthon énekelnek.

A júniusra tervezett prog-
ramjaink is elmaradnak, melyek 
közül leginkább sajnáljuk a már 
jól elôkészített „Óhegy Napok” 
háromnapos, Óbudához kötôdô, 
történelmi kort idézô „Árpád-há-
zi királyok és szentek” témájú 
rendezvényünket, kiállítással, 
tudományos elôadással, zenével, 
tánccal, felolvasó színházzal, sza-
kácsversennyel.

Az éves egyesületi közgyûlés 
szeptember 7-én lesz, amennyi-
ben a járvány-adta korlátozások 
megszûnnek. 

Mint kiderült, idônk nem lett 
sokkal több, de azért van. Új 
gondnokainkkal összeszedtük 
a már tönkrement bútorokat, 
elbontott köveket és burkolóla-
pokat, és egy nagy konténerrel 
elszállították. Jani rendbe hozta a 
kerti kaput, kitakarította a kertet. 
Tünde nagytakarított a házban.

A „maradj otthon” adta lehetô-
séget az elmaradt adminisztráci-
ók pótlására is használjuk. Ezek 
közül legjelentôsebb a tagnyil-
vántartás frissítésével kapcsola-
tos tennivalók, melyet bizonyára 
többen tapasztalnak. Na és per-
sze programjaink gazdagításával 
is foglalkozunk.

az Egyesület Vezetôsége

Az Óhegy Egyesület misszi-
ója az Óbuda-Hegyvidéken élôk 
helyi kötôdésének erôsítése, 
közügyekben való összefogása, 
számukra megfelelô közösségi 
programok szervezése. Hogy 
e munka értéke emelkedjen, 
szükségünk van tisztelt Olvasó-
ink véleményére.

Vezetôségünk minden vágya, 
hogy terveivel, programjaival 
kövesse az idôk folyamán már 
létrejött és a még elôttünk álló 

változásokat. Mik is ezek a vál-
tozások? A Hegyvidék lakosság-
számának jelentôs növekedése, 
fi atalabb generációk érkezése, és 
mindezt megfejeli a vírus okozta 
változások maradványai.

Hogyan kövessük a válto-
zásokat, mivel gazdagítsuk 
programjainkat, hogy fi atalok, 
idôsek, új beköltözôk, régóta itt 
lakók örömüket leljék a felho-
zatalban? Feltesszük a kérdést: 
Te milyen programon vagy 
eseményen vennél részt szí-
vesen? Várjuk a válaszokat a 
rövid online kérdôívünkön: 

http://tiny.cc/ohegy 

Szünet a Házban

Folytatódik a fejtörô
Változások követése

AZ EGYESÜLET

HÍREI

,,Egynek minden nehéz, 

sokaknak

semmi sem lehetetlen”

GOLGOTA KARBANTARTÁSA: A Kiscelli Golgota szobrait újra 
bezöldítette a moha. Szônyi Endre a szobrok egykori restaurátora 
nagypéntek elôtt vegyszerrel kezelte a kôfelületet, majd néhány 
lefagyott kôdarabot szakszerûen pótolt. A munkában segédkezett 
felesége és fi a is. Köszönjük az egyhetes munkájukat, és azt, hogy 
Egyesületünk által felújított szoborcsoportot ilyen odaadással ôr-
zik. Idôközben szükségessé vált a szobrok festésének a restaurá-
lása és a kôfelület impregnálása is, melyek anyagi hátterével még 
nem rendelkezünk.
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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

INGYENES KISZÁLLÍTÁS
Menü: leves + választható fôétel 1150 Ft + csomagolás.

Menü: Leves + választható fôétel + desszert 1500 Ft + csomagolás.

Kiszállítjuk honlapunkon olvasható, fi nom ételeinket is. 

Megtekinthetô: www.inyenckert.hu

Telefon: 487 3090, +30 476 1316 vagy inyenckert@gmail.com

Ínyenckert étterem - 1037 Bp. Vörösvári út 131.

ONLINE KINEZIOLÓGIAI STRESSZOLDÁS
TESTI-LELKI-SZELLEMI PROBLÉMÁK FELOLDÁSA

HARMONIZÁLÁS, BELSŐ ERŐ NÖVELÉS. 

A blokkoldás utáni belső egyensúly kialakításával

öngyógyító erőink beindulnak, pszichés

immunrendszerünk megerősödik, 

így képessé válunk nehézségeink 

hatékonyabb kezelésére.

Szeretettel várlak: 

PAPP ÉVA kineziológus: 

+36 20 322 4944; 

www.kinezmag.wixsite.com/oldasok

ÖSSZERAKJUK, 

KISZÁLLÍTJUK!
Rendkívüli helyzetre való tekintettel, 

a Hegyvidéken élô idôskorúak 

telefonos megrendelésére összerakjuk 

áruikat és az üzlet elôtt átadjuk, 

vagy hétköznap 9-14 óra között 

házhoz szállítjuk.

Erdôalja úti ABC
1037 Bp., Erdôalja út 79. 

Telefon: 06 1 388 6713

Idősek gondozását,
betegek ápolását
vállalom a Hegyvidéken,

egészségügyi végzettséggel, 

igazolt tapasztalattal 

és szeretettel.

Hendlein Terka

Hívjon bizalommal:

+36 20-266 9330

CSÖPÖG, FOLYIK, ELDUGULT?

KARESZ MEGOLDJA!
Hegyvidéki szerelő vállal

•  WC, csap, szifon javítást, 

cserét

•  vizesblokk 

teljes felújítását,

•  duguláselhárítást

kedvezményes árakkal

06-20-981-6703

BÚTORKLINIKA A HEGYEN
 

 

Telefon: 388-2464 

Mobil: 06 20 260 3012

Telefon

Mobil: 06 2


