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Meghívó
Ilyen még nem volt Óbudán!

Lányok,
asszonyok napja
és AMAZON-bál
a Táborhegyi
Népházban,
október 4-én
Délután 14 órától
fantasztikus programok
Fehérnemûvásár,
keleti ruhacsodák,
hastáncos kellékek vására,
kozmetikai bemutatók,
hullámmasszázs,
regeneráló masszázs,
jóga- és aerobikbemutató,
táplálékkiegészítôk,
teakóstoló és vásár.
Jóslás cigánykártyából és tarottból.

Este 18 órától
FERGETEGES AMAZON BÁL
Vendégek:
St. Martin, Chip & Dale fiúk
A hegyi hastánc csoport
ZENE TÁNC TOMBOLA BÜFÉ
Meglepetés!
A délutáni programokra
a részvétel ingyenes!

Mi vonzaná Önöket, kedves hegylakók?

Kocsma
vagy
Chip & Dale?
Esetleg
iszapbirkózás?
Mert a Teleház, a locsolóbál, a szüreti mulatság,
a disznóölés, a gyermeknap, a vasárnapi ebéd,
a vállalkozók klubja, az iparmûvész kiállítás,
a St. Martin-est, az Óhegy Napok nem kellôképpen.

Mit tegyen az egyesület, hogy a közel
tízezer „hegylakóból’’ többen
látogassák a házat, a programokat?

Az esti bálra a belépô: 1500 Ft

Jegyek kaphatók
a helyszínen
és a Népházban:
Bp. III., Toronya u 33.,
Soós Ibolyánál.
Telefon:
430-1326, 06-20-342-0838

Utunk
a Karakorumban
Várkonyi Bea és Várkonyi László elôadása
2003. október 15-én szerdán, 18 órai kezdettel a Népházban.

Óhegy-hírek

VIII. évfolyam, szeptember

A tegezésrôl

Utcabál
a Testvérhegyen

Vártam valakire egy trafikban. „Egy Multit kérek" – mondta egy széplány a trafikos
fiúnak. „Aprót adjál, ha lehet" – kérte a
srác. „Adj egy Szofit"– mondta a következô. Így ment ez tovább. Jöttek a lányok,
fiúk, és mindenki tegezôdött. Milyen
menô lehet ez a fickó, ha a város minden
széplánya a barátja? – gondoltam.
Egy másik boltban, ahol ugyanez ment
tovább – rájöttem, hogy itt másról van
szó. Ezek az anglomán kultúrán felnövekvô szerencsétlenek elfelejtették a magyar nyelv változatos szépségét. Az önözés, magázás (a kettô nem ugyanaz!) finom cizellált változatosságát már talán
nem is képesek érteni, vagy kifejezni. Elszegényedtek, és velük együtt szegényedik
a magyar nyelv.
Ezen szomorkodva – eszembe jutott egy
régi történet. Az kilencszázhatvanas években, Kárpátaljáról repatriált B.T. festômôvész barátom Esztergomban telepedett le, ahol boldog legénykoromat töltöttem. Hamar megismerkedtünk, és éltük a
„hatvanas évek szûk levegôjét" (Cseh Tamás). Egy este a kocsmában, pohárral a
kezében felállt, és „Ím ígyen szóla":
„Kedves barátaim, régóta ismerlek benneteket. Engedjétek meg, hogy felajánljam: mától kezdve magázódjunk, hogy
megtiszteljük vele barátságunkat."
Ez a kijelentése egy mozgalmat indított
el. Azóta nem tegezôdöm öcsémmel, sógornômmel, és sok akkori barátommal.
Aki nem Jókai, Krúdy, Mikszáth könyvein
jut a nyelvünk csodás titkaihoz – nem is
tudja elképzelni, hogy milyen távlatokat
nyitott számunkra ez a mozgalom. Egy
mûvész érzékenysége kellett ahhoz, hogy
negyven évvel ezelôtt tiltakozzon valami
ellen, ami csak mostanára kezd súlyos
pusztítássá válni. Mindent egyszínûvé,
szürkévé tenni. Az egyenlôség nevében,
emberek helyett, alázatos, egyéniség nélküli fogyasztókat nevelni. Errôl szól most a
világ. TILTAKOZZUNK és VÉDEKEZZÜNK!
Sajnos, már kortársaim többsége sem
tudna szépen udvarolni magázós formában, pedig milyen nagy élvezettel mûveltük azt barátaimmal, és mondhatom –
mindig nagy sikerünk volt.
A nyelv képes tiszteletet közvetíteni, de
képes a durvaság mocskával beszennyezni
mindent, mint a televíziók által sugárzott
amerikai és nem amerikai filmek primitív
nyelve. A szülôk felelôssége, hogy TV és

Szeptember második hétvégéjén, szombat
este Rajnák Lászlónak, az Egyesület elnökének
kezdeményezésére utcabál volt a Királylaki út
végén. Ez itt nálunk már hagyomány, – ha az elmúlt két évet nem számítjuk, amikor szünetelt e
nemes kezdeményezés –, elmondhatjuk, hogy
hosszú évek óta imígyen köszönti és búcsúztatja a nyarat az utcabeli lakosok egy része. Azaz,
évente kétszer a hosszú Királylaki út ezen utolsó szakaszának összes lakója kap egy kedves invitálást a postaládájába. Minden évben – érdekes módon – általában ugyanazokat az arcokat
lehet látni. Ki hosszabb, ki rövidebb idôre felbukkan, megáll legalább pár szóra vagy vakkantásra, felnôttek, gyerekek, kutyák egyaránt.
***
Amikor kissé megkésve, színházban töltött
esti programomból való hazatértem és „átvedlésem" után én is odasétáltam, a következô kép
tárult a szemem elé: Az utca egyik oldalán két
sátortetô, alatta asztalok, a házigazda és a figyelmes szomszédok jóvoltából megpakolva
minden földi jóval, étellel, itallal, mellette bogrács angolnából készült halászlével. A gyerekek, mint menô lemezlovasok, varázsolják elô a
zenedobozokból a különbözô zeneszámokat,
táncversenyt rendeznek, s a versenyre benevezô párok számot kapnak a hátukra, mint a
nagyoknál. Bicajoznak, röhögcsélnek, vicceket
mesélnek, remekül érzik magukat, miközben
szüleik ott álldogálnak a sátrak körül kisebbnagyobb csoportokba verôdve, pohárral a kezükben, hogy koccintsanak és folytassák a beszélgetést, adomázást, amíg csak jólesik. Persze nem csak a gyerekes szülôk verôdnek össze
ilyenkor, hanem bárki, aki kedvet érez ahhoz,
hogy kicsit beszédbe elegyedjen közelebbi
vagy távolabbi szomszédaival. Ennél jobb alkalmat elképzelni sem lehet az ismerkedésre.
***
Az est tehát vidáman, igen jó hangulatban
telt. Hogy mikor tért nyugovóra az utolsó „királylaki", arról nem tudok beszámolni, de arról
igen, hogy amikor éjfél után fáradtan, visszavisszanézve hazabotorkáltam, mosolyra húzódott a szám, az ott bebetonozódottan álldogáló és nevetgélô emberkoszorú láttán.
***
Lehet, hogy más „utcáknak" is megtetszik az
ötlet, és jövô tavasszal, kora nyáron, hétvégeken, hol innen, hol onnan felhangzik majd e
jókedvû hegyi ricsaj? Higgyék el, semmi különös nem szükségeltetik hozzá. Nem kell azonos vagy hasonló foglalkozás, érdeklôdési kör,
családi státusz, politikai vagy világnézeti hovatartozás, mert ab ovo megvan a közös nevezô:
a (jó) szomszédság.
JéTéJé

2

konzumidiótákat nevelnek – e gyermekeikbôl, vagy az ANYANYELVÜKET magas
szinten ismerô és szeretô embereket. A
magyar nyelv nem tegezôdésközpontú,
hanem figyel a tekintélytiszteletre és az
emberi viszonylatok sokszínûségére.
Már szinte hallom a liberális ellenvetést: "Világtrendekkel nem lehet szembemenetelni."
Én meg azt vallom, hogy minden trenddel szembe kell menetelni, ami pusztítja
nemzetünk többezer éves kultúráját.
Nem csak az a baj, hogy a nyelv szegényedik, – pedig az is elég súlyos ahhoz,
hogy gátat vessünk ennek a rémségnek, –
hanem a kapcsolatokban is zavar keletkezik. A fiatalok már nem tudják megszólítani az idôsebbeket, inkább kerülik a kapcsolatfelvételt. Így aztán esetlegessé válik
a hasznos tapasztalatok átadása. Ki fogja
így közvetíteni a tudást, a könyvekbe le
nem írható tapasztalatokat?
Általánossá és kötelezôvé kellene tenni,
hogy a tanárok már az általános iskolában, de legalább annak felsô tagozatában
ne tegezzék a tanulókat, ezzel fejlesztve
kultúrált beszédkészségüket. Volt egy-két
ismerôsöm, aki megpróbálkozott ezzel, de
saját kollégáik értetlenkedése, sôt otromba gúnyolódásai miatt felhagytak vele.
Nagy a pedagógusok felelôssége ez ügyben is. A gyerekek még köszönni sem tudnak ebben a zagyva világban. Vajon, hány
tanító mondja diákjának, hogy „fiam, ne
mondd nekem, hogy csáklom, csóklom,
meg ..klom, hanem mondd, nekem, szemembe nézve, hangosan, nyitott szájjal,
hogy: jó napot kívánok!, mert amíg ezt
meg nem tanulod – be nem teszed a lábad az osztályterembe.’’?
Én ezt persze így adnám elô: Kovács tanuló! Nézzen a szemembe, és álljon tisztességesen! Látja, én is kivettem a kezem
a zsebembôl, amikor magához beszélek.
Rendes, magyar ember úgy köszön: Jó napot kívánok. Mert Kossuth Lajos és Deák
Ferenc is így köszönt. Ha nem tudná, hogy
kik voltak ezek az urak, akkor kedves szülei
helyett is én szégyenkezem, de biztosíthatom, hogy meg fogom tanítani, mert ez az
én dolgom. Jegyezze meg, hogy a két úr
sohasem tegezôdött. Most pedig menjen
a mosdóba és mossa ki fejébôl a tegnap
esti filmet, mert azzal nem léphet az osztályterembe!
Morgó
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NEM AKCIÓ!
Nyomtatójába
eredeti HP, Canon, Epson, stb.
festékkazetták rendkívül olcsó áron,
díjmentesen házhoz szállítva!
Harcsa 96’ Kft.
1037 Budapest,
Kiráylaki köz 9.
Telefon/fax: 368-6202

Síoktatás, sítanfolyamok
mûanyag pályán
a Fogarasi
Síiskolában
1037 Bp., Farkastorki út 23.
Web: www.fogarasisiiskola.hu
Telefon: 06-30-931-0615
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Téglavetô rómaiak Óbudán
(Folytatás az elôzô számból)
A sokféle termékbôl csak
néhány fajtának kialakítását és
jelöléseit nézzük meg. Ezek:
later, - a tégla, tegula mammata - a csöcsös tégla, - tegula –
a peremes tetôcserép és imbrex - a kúpcserép.
Elôregyártott építôelemeknél fontos az egységesen
használt méretrend. A római
láb hossza (megfelelt a ma is
használatos papírméretünknek): 1 láb (pes) = 296 mm
volt. Ezt négy részre (palmus), azt ismét négy részre
(digitus) osztották. „Szabványosított" termékeik e méretek többszörözésével készültek.
Elôször lássuk kialakításukat, majd a közös vagy sajátos
jelzéseiket.
LATER – TÉGLA
Elsimított, homokos felületen, keretben, vagy vezetôlécek között formázták. Félszáraz
állapotban felszedve, formázókéssel még utána igazítottak
a felületnek. Különbözô méretekben gyártották. Hazánkban
viszonylag kevés volt a teljesen téglából épített épület.

Úgy tûnik, több tetôcserép készült, mint tégla.
Nagyobb boltozatok kialakításához készítettek hosszában
vékonyodó, ék alakú téglát is.
A katonai fürdôben volt olyan
tér, melyet 1x 1,5 láb méretû,
téglákból épített boltozattal
fedtek le. Sokféle méretû, és
gyakran vonalakkal díszített
padlótéglát, ill. apró padlóburkoló elemet is készítettek.
TEGULA MAMMATA
– CSÖCSÖS TÉGLA.
Ezek is homokos felületen,
vezetôlécek között, a tetôcserepekhez hasonló, 5/4 x 1,5-2
láb körüli méretekben készültek. Kialakításuk jellegzetessége, hogy a besimított lapot
egy fésûszerû szerszámmal
hosszába-keresztbe bekarcolták. Sarkai közelében egy-egy
kis agyagpamacsot csaptak rá,
(innen ered a „mammata –
csöcsös" elnevezés), majd félszárazon felemelve, bevágták a
rögzítô-szögek helyeit, szükség szerint megfaragták. Érdekes, hogy a töredékek vizsgálata során igen sokféle szélességû és fogszámú fésû nyomát
lehet megkülönböztetni, vagy-

Mátyáshegyen, Remetehegyen,
Táborhegyen, Testvérhegyen
keresünk és kínálunk
építési telkeket, családi házakat,
társasházi lakásokat

BEDO-IMMO Kft.
Szedmák Géza 06 (20) 9441-567,
387-2021 (üzenetrögzítő)

HEGYI OVI
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is sok téglavetô légiósnak volt
ilyen eszköze.
Belsô, hôszigetelô falburkolatként, feltehetôen a favázas,
vékonyabb, paticsfalú épületek melegebbé tételére alkalmazták, hiszen a rómaiak a házak–fürdôk fûtésére csak a
költséges, hypocaustumos
padló- és falfûtést ismerték.
Falra való erôsítésük a szomszédos táblák egymás közelébe esô szöghelyei miatt csak
favázon volt lehetséges.
TEGULA – TETÔCSERÉP
Nagyméretû kerámiák közül
talán ebbôl maradt ránk a legtöbb. Vezetôlécek között formázták, mindig az alsó vége
felôl megmunkálva. Általában
37 x 51 cm méretûek, ami az
5/4 x 7/4 láb, de van ,.5 x 2 láb
méretû is. A lefelé szélesedô
peremek mellett sarokhúzószerszám nyoma látszik, lapját
nedves bôrrel besimították. A
peremek fölsô sarkát késsel levágták, vagy csak lecsípték.
Félszárazon felemelték, levágták az alsó sarkokat, ha kellett, késsel formázták a hátlapját, éleit.
A tegulák - fôleg az ép dara-

bok - jelentôs része sírládaként maradt ránk. Ez egyrészt
a lapok másodlagos felhasználását jelenti, de gyakori az
olyan, szárítás során berepedt
lap is, melyet tetôre nem lehetett felrakni, de sírládának
még megfelelô volt.
IMBREX – KÚPCSERÉP
A ma is használt egyszerû
forma, agyaglemezbôl kivágva,
többé-kevésbé ívesre hajlítva.
A hossza néha a két lábat is
meghaladta.
A tetôfedés az egyszerûbb
igényû épületeknél általában
növényi rostanyag volt, de
Aquincumban is elterjedt volt
az Itália-szerte ma is használatos, peremes cseréptípus alkalmazása. Az oldalt peremes
cserepeket sûrû szaruzatra
vagy deszkára helyezve, egymás melletti, fölfelé haladó
sorokba rakták. A felsô és alsó
saroklevágások meglepôen jól
illeszkedtek egymásba. Az egymás melletti sorokat kúpcserepek fedték. Természetesen,
elôfordulnak nem a légiók által
készített kerámiatermékek is.
Kádár József
(folytatása következik)

Tuját a tujagyárból!
Saját nevelésû gyönyörû tujaváltozatokat,
kúszófenyôt, leylandi-ciprust kínálunk
kis és nagyméretben,
kis és nagy tételben is termelôi áron.
Szalkai Örökzöldtelep
Budapest III., Zsófia u 16. (Aquincum)
Nyitva: hétfõ-péntek 9-16, szombat 9-12 óráig.
Más idôpontban is, egyeztetés szerint.
Telefon 06-30-940-8355

ERDEI KÖRNYEZET • JÓ LEVEGÔ • NYELVOKTATÁS • SPORTFOGLALKOZÁSOK
SZÍNEK VILÁGA ALAPÍTVÁNY
1037 Budapest, Jablonka út 126/B. Szabó Judit, telefon: 367-3620 HEGYI OVI
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Alkony út 5.

A postás kutyája

3. Följártunk a hegyre

Hallottunk már beszélô kutyáról, sôt éneklô kutyáról is, meg
egyebek. Megható históriáink is
vannak, a kedves négylábú barátainkról. Aki kedveli a szívmelengetô kutyás történeteket, annak
nem kell messzire mennie a mi
hegyünkrôl, mert könnyen talál
ilyet, itt helyben.
Ehol van ni, a postásunk meg
az ô kutyája esete.
A kutyus igazándiból nem is az
övé. Az ebecske kapta magát,
egyik napról a másikra, és várni
kezdte a postásunkat. A kisköznél. Senki nem hívta. Kéretlen kísérônek szegôdött. Ahelyett,
hogy otthon tenne-venne, részt
kell vállalnia a levélkézbesítés
napi misztériumából – úgy gondolja.
Nem hontalan, nem csavargó.
Itt lakik valahol a szomszédságban.
Kinézetre kicsi, valaha fehér,
toprongyos szôrpamacs. Fajtáját
tekintve, hegyi-mix.
Mindezek mellett igazi egyéniség. Tán még gondolatai is vannak. Emellett szól a „mûsora",
amit mókás koreográfiával ad
elô. Nap, mint nap.
Miután csatlakozik, nem a
postás után jön. Ellenkezôleg.
Elôrefut. Azonnal átveszi a vezetést. Minden utcán, ahol áthaladnak, a szôrpamacs megugattatja a kutyákat. De nem akárhogyan ám!
Mesteri fokra fejlesztette a környék kutyáinak bosszantását,
heccelését. A szokásos idôben
azt hallani, hogy amerrôl közelednek, az összes kutya ordít,
mintha azt mondanák: jujjujjuj,
itt ez a kis dögönc, vajon már
megint mivel hozakodik elô?!
Mi meg tudjuk a „mûsort" követôen, itt a posta.
Kis barátunk közben futva érkezik, az elsô kerítéshez.
Beugat, majd érdeklôdve vár.
Félrefordítja fejecskéjét, annyira
várja a sikert. Amikor végre elôjön a ház ôrzôje, direkt a képébe
vigyorog "no mi van haver, te
ugye bent, én meg kint, huhuhu,
de ronda is vagy. Mit számít,
hogy óriási vagy, mégis úgy fogsz
rohangálni, ahogy én dirigálom".

(Folytatás az elôzô számból)
A mi családunk késôbb kezdte kihasználni a villa kínálta
üdülési lehetôséget, akkor,
amikor már a hegyi tömegközlekedés megbízhatóan mûködött, és én kinôttem karonülô
korszakomból. (Igaz, hogy az
elsô idôkben így is gyakran tettem meg az utat esténként a
nyaraló és a villamosmegálló
között, vagy az apámnak, vagy
valamelyik barátjának a nyakában lovagolva, fáradtan bóbiskolva.) Még pelenkázni való
gyerekkel – ma már én is belátom – nem lett volna igazi pihenés a pihenés szüleim számára, nem beszélve arról a
gondról, hogy a háborút közvetlenül követô években az
egészségügyi kormányzat képtelen volt biztosítani a kisgyerekek esetében oly’ szükséges
orvosi közelséget, nemhogy az
Alkony úti nyaralóban, de még
a környéken sem.
Óbudán laktunk akkoriban,
és két villamossal utazva jutottunk ki Zugligetbe. A 18-assal a
Széll Kálmán térig (ma Moszkva tér) villamosoztunk, onnan
aztán a 81-essel a zugligeti
végállomásig. Ennek az állomásnak az épülete a századfordulón divatossá vált, hegyvidéki (és közüzemi) faépítkezés
legszebb budapesti példánya
volt. Nekem nagyon tetszett,
és minden alkalommal izgatottan vártam, mikor bukkan már
elô a híd utáni kanyarban. (Sajnos, azóta megszüntették,
elôször a végállomást – állítólag a Libegô telepítése miatt –,
aztán a villamos vonalat – állítólag, mert ráfizetéses volt –,
és ma ott, az egykor büszke ál-

lomásépület torzójának a lábánál a világ legidétlenebb, sínekre telepített camping-je éktelenkedik. Ôrület!) Emlékszem, hogy a 81-es nyöszörgô
gijom-gijom-gijom hangot hallatva, erôlködve kaptatott föl
az utolsó, meredek sínszakaszon, hogy aztán egy végsô füüüüühh sóhajtást kipréselve
magából bemasírozhasson a
pompás indóház elé. Mi, utasok itt leszálltunk a faléc-üléses kocsiról, és a sorterelô korlátok labirintusát megkerülve
elindultunk a Csermely út felé.
Ennek az árnyas völgyútnak a
szegélye mellett folyamatosan
csobogott az út menti rézsûbôl
fakadó forrásvíz, amely kicsi
patakként azután zubogva ömlött be az állomás melletti
mély aknába. (Talán ezért nevezték ezt az utat Csermely útnak.) Az úton végigbaktattunk,
majd jobbra fordulva felmásztunk a Csermely lépcsôn, ami
egyenesen a Béla király útba
torkollt. Kicsit följebb aztán
ebbôl az útból ágazott le az Alkony út, elég meredeken kaptatva föl a hegyoldalra. Az Alkony út egyharmad hossza táján, épp’ a Bükkös út becsatlakozásával szemben nyílt a nyaraló mágikus varázserôvel bíró,
kerti kapuja. A varázserô abban
nyilvánult meg, hogy bármikor,
ha én a kapuhoz érkeztem és
megfogtam a kilincsét, egyszerre szorítást éreztem a
gyomrom táján, s olyan izgalom fogott el, hogy alig tudtam
belépni a kertbe. Ilyen volt hát
a megérkezés a villához, és tudom, hogy nagyon szerettem
ide jönni a varázslat ellenére
is. (Vagy tán éppen a miatt?)

Bútorrestaurátor a hegyen!
Antik és stílbútorok szakszerû felújítása,
politúrozása, garanciával.

Telefon: 388-2464

Valami ilyesféle lehet a „szöveg,"
mert az összes eb igen mérges
lesz tôle.
Ezután kirohangáltatja az illetô kutyát a kerítés mentén.
Amikor már ezt nem lehet fokozni, nagy virgoncan, ugra-bugrálva, csak úgy úsznak utána a fehéres szôrfoszlányai, átvágtat a
következô delikvenshez.
Ott aztán kezdôdik elölrôl. A
tánc. Jól látszik a pofácskáján,
hogy ez neki nagyon tetszik. Így
haladnak át a mi utcánkon is. Mikor leérnek az utca végébe, jobbra fordulnak.
Ott a buszmegálló. Odáig kíséri a postást.
Már nem vidám, szinte csüggedt. Persze el is fáradhatott. Zavartan toporog. Talán bántja,
hogy a postás megint itthagyja.
Mégis megvárja, amíg a postás
felszáll a buszra. Ô sosem. Meg
sem próbálja.
Csak azután szalad fel a kis
mellékutcán, amikor a busz kigurult a megállóból.
Eszébe juthat, jó lesz már hazasietni, otthon is van dolga.
Várhatja valami jó falat is.
A jó múltkor utána léptem,
ugyan már mit csinálhat a továbbiakban, miután megszûnt a
„szolgálat".
A sarki teleknél hirtelen eltûnt.
Nem tudom, hogyan csinálhatta.
Talán egy bokor alól kacagott rajtam, a maga pajkos módján?
Lám, lám, ô bárkit lefôz a huncutságban.
***
Pár napja nem hallom a jelzéseket. Ki tudja, mi történhetett?
Attól félek, át kell tennem múlt
idôbe az esetet. Elmúltak volna a
kis trükkjei, amivel naponta újra
és újra becsapta a kutyatársadalmat?
Jó lenne úgy továbbszôni a történetet: elköltöztek innen a gazdiékkal vidékre. Olyan megoldás
is örömmel töltene el, ha azt hallanám: kicsinyei lettek, és pár napig igazoltan van távol.
Nyaranta mindig annyi kiskutya van itt a hegyen.
Hátha így végzôdhetne ez a kis
tudósítás is.
W. Grass
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tettük tiszteletünket történelmünk nagy
emberénél. A nemzeti park központja a Kócsagvár, melyet Fertôdrôl közelítettünk
meg. Az itt található színvonalas kiállítás
bemutatja a táj és a vele együtt élô ember
mindennapjait. Megpillanthatjuk azokat a
rejtett zugokban levô szépségeket, ahová
csak a lápi emberek juthatnak el. Rövid
gyaloglás után megmásztuk a madárlesek
egyikét, s rácsodálkoztunk a vizenyôs, mocsaras terület hatalmas kiterjedésére. Többen az itt talált bagolyköpetet rögtön vizsgálgatni kezdték.
Érdekes volt látni két egymást követô
napon a nagycenki Széchenyi kastélyt és a
fertôdi Eszterházy kastélyt. Az egyik, volt
urának országunknak sokat tevô munkásságát bemutató kiállítása, a másik pazarló
pompájával nyûgözött le minket. Idegenvezetônktôl megtudtuk, hogy elindult a
kezdeményezés, hogy újra régi nevét viselhesse a város.
Eszterházából Rákosi Mátyás 1950-es látogatása után lett Fertôd.
Hazánkban egyedül Fertôrákosnál lehet
strandolni a Fertô-tóban. Pár lépés után
akár derékig lehet süppedni a lágy iszapban még a kijelölt fürdôhelyen is. A sétahajók félóránként hagyják el a kikötôt. Magyarországon egyedülálló módon a tóba
állított cölöpökön állnak a nádtetôs luxus
nyaralók. Felejthetetlen élmény végigsétálni elôttük a fômólón. Érdemes megnézni,
ha arra jár az ember. Utolsó szálláshelyünkre, Sopronba, estére érkeztünk meg a
hegykôi strandról. Mivel a városközpontban volt a szállásunk, mindenki szívesen
részt vett az éjszakai városnézésben. A
fertôrákosi kôfejtôben való bolyongás után
utolsó nap túrát tettünk a Lôvérekben,
majd a Tûztoronyból vettük szemügyre a
várost. Az utolsó másfél órában meglátogattuk a Storno-házat, s elmerengtünk az
idô múlásán az Új utcában található Ó-Zsinagógánál.
Idén kevesebb volt lényegesen a túra, de
természeti és kulturális értékek bô tárháza
pótolt minket mindenért.
***
A nyári programok jó hangulata, reméljük, pozitív indítást ad a tanév komoly
munkájához.
Sok sikert, jó munkát kívánok a tanévkezdés alkalmából minden tanulónknak, és a
velünk szoros kapcsolatot tartó hegyvidék
lakóinak.
A tantestület nevében:
Marótiné Horváth Gizella
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rendezését, tervezzük magnók és videók
vásárlását, hogy minden osztályterem rendelkezzen az oktatáshoz nélkülözhetetlen
korszerû technikával. Ezen kívül az alapítvány ebbôl a pénzbôl továbbra is támogatni kívánja az erdei iskola programját, hogy
– pénzhiány miatt – ne lehessen távolmaradó errôl a sok élményt nyújtó oktatási
formáról. Ebben a tanévben Sopron ad helyet az erdei iskolánknak.
A felajánlásokat ezúton is nagyon köszönjük, hiszen az így összegyûlt összeg jelentôs segítséget nyújt iskolánk minôségi
munkájához.
***
A szokásos gulyásparti szeptember 2.
hetében - a fenyegetô rossz idô ellenére –
jó hangulatban, sok résztvevôvel zajlott le.
10 kis tûznél fôttek, sültek az ételek. A milánói makaróni, az elmaradhatatlan magyaros paprikás krumpli és saláták mellett,
új színfolt volt az angolna és a kecskepörkölt, de a tokány és a szürke marhagulyás
is megnyerte a vacsorázók tetszését. Nagy
szenzációt jelentett Bojti György, egy elsôs
apuka kedves ötlete, hogy a hagyományôrzô egyesülete jóvoltából két szelíd
lóval és egy kis csikóval ismerkedhettek
gyermekeink. Sokan a látvány kedvéért
még a fociról is lemondtak.
Közben az épületen belül sokan ábrándoztak el a nyári hangulatot idézô tablók elôtt.
Balatonszabadi-Sóstón ismét ott volt kis
csapatunk, a szentai lovastáborba is ismét
visszatértek az erdôaljások. A Tiszatúrán
már hagyomány, hogy szülôk, tanulók
együtt hajtják a kenukat, a vándortáborosok pedig Magyarország újabb tájával ismerkedtek meg.
***
Szirtes Csaba tanár úr beszámolója
ízelítôt ad a Fertô-Hanság Nemzeti Park
területére szervezett programról.
Júliusban az erdôaljás vándortábort a
Fertô-Hanság Nemzeti park területén tartottuk.
E terület a 90-es évek elôtti zártsága
után csodálatos értékeit mutatja meg az
erre látogatóknak. A kapuvári, petôházi, és
hegykôi termálstrandok közül az utóbbi bizonyult erôteljes sótartalma, leánderei és
igényesen felújított épületei, medencéi
miatt a legkedveltebbnek. Persze a bôséges paraszttál, amit itt fogyasztottunk
ebédre sem volt lebecsülendô.
Fertôszentmiklósról látogattunk el
Nagycenkre a Széchenyi mauzóleumhoz, s
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Szeptember 1-én megkezdtük a
2003/2004-es tanévet.
A tanévnyitó ünnepségen köszöntöttük a
35 új elsôsünket, akik két osztályban kezdték meg az iskolai életüket. Gyorsan megszokták új „munkahelyüket", hiszen gyönyörû új, modern bútorok fogadták a kis lakókat.
***
Minden tanulónk megkapta az új évfolyamhoz szükséges tankönyveit. Elsô alkalom, hogy 90 tanulónk teljesen ingyen
részesült a tankönyvekbôl, 57-en pedig
hozzájárulást kaptak. A könyvtár is sok tartós könyvvel bôvült, amit az év folyamán
már kölcsönöznek a tanulóink. Ezt a központi költségvetésen kívül köszönjük azoknak a kedves szülôknek, akik lemondtak saját kedvezményükrôl mások javára.
***
A nyári munkákért is csak a köszönet
szavaival élhet az iskola vezetése. A pedagógusok mellett sok szülô szorgoskodott júniustól szeptemberig, hogy a gyermekek osztályterme vonzóbb, szebb legyen
a tanévkezdésre. Külön ki kell emelni a sok
segítô kéz közül a Török és a Gál családot,
akik kék szalonná varázsolták a 7. osztályosok termét, Zsigmond család és Viniczai
Ági pedig hegyvidéki hangulatot teremtett
az 1. a osztálytermében. Közös erôvel 5
osztályterem lett újra festve. A két elsô
osztály új bútorokat kapott, a 4. és a 7. osztály bútorai pár héttel késôbb érkeznek.
***
Nagy öröm, hogy az önkormányzat
segítségével megújult a sportpálya,
ahol nemsokára a pályázaton nyert, mozgatható focikapuk is felállításra kerülnek.
A játszóudvaron megszüntettük a balesetveszélyessé vált mászóvárat, és a helyére
nagy homokozót tervezünk, amire szintén
adtunk be pályázatot, mert nagyon sok
pénzbe kerül. Itt szeretnénk köszönetet
mondani azoknak a szülôknek, akik az
Erdôalja Alapítvány számlájára „gumitégla" jeligével fizettek be. Sajnos akkora
összeg még nem jött össze, hogy egy nagyobb terület befedésére elegendô legyen. Az akciót folytatjuk tovább, hiszen a
játszóudvar talaja sok gondot okoz a túl
száraz és a túl nedves idôszakokban egyaránt.
***
Megjött az adókból az idei évre felajánlott 1% az Erdôalja Alapítványra:
712.902 Ft. Ebbôl a pénzbôl meg tudjuk oldani az egyik osztály új bútorokkal való be-
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Masszázsról általában

Június óta szinte folyamatosan lihegünk,
csak lihegünk a 30 oC feletti állandó hôségben. „Hát mikor legyen meleg, ha nem nyáron?" – kérdezi az egyik tengerparti nyaralásból a másikba vándorló újgazdag, aki a
nullásra nyírt haját pótlandó sötét napszemüveget vesz a fejére és tetôtôl talpig
smukkba öltözik. Igaz, ami igaz, a tenger
mellett, az árnyékos tavernateraszokon, jegeskávék társaságában valóban elviselhetô
a mediterrán hôség, de mit tegyen a fôvárosba szorult zsugás, ha ugyanez az idôjárás
a „hótmocskos" Duna partján éri. Legfeljebb végigsétálhat a Duna-plázson, ott viszont attól üti meg a guta, hogy egy ilyen jó
ötletet (korzót csinálni), egy ilyen jó helyen
(szemben a Szigettel és a Budai hegyekkel)
hogyan lehet ennyire elizéni. Vagy pedig elporoszkál kedvenc Toronya utcai klubjába
és a finom hûvös kártyaszobában rendületlenül veri a blattot a kiskutyák (caniculi) ellenére is. Lelkes kis közösségünk természetesen az utóbbit választotta, és a legrekkenôbb augusztus eleji napokban, bár rendhagyó módon, de mégis megtartotta a július végi pezsgô partiját.
Elsô helyezett a Reimann Katalin, Hanák
Sándor, második a Kiss Katalin, Raksányi
György, harmadik a Décsey Krisztina, Szász Kálmán páros lett. A gyôzteseknek gratulálunk,
és természetesen a jégbehûtött, üdítô pezsgôt is megittuk.
Szász Kálmán
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tertôl származik. A mai svédmasszázs iskolájának megteremtôjeként a holland
Metzgert emlegetik.
A masszázs általános hatásairól:
a test nagy felületének kezelése az
egész szervezetre kihat. Javul a vér- és
nyirokkeringés, szívmûködés, légzés,
gyorsulnak az anyagcsere-folyamatok.
Az idegrendszeri hatások kétfélék: az
erps fogások élénkítenek, fokozzák a
szervezet aktivitását, a nyugtató jellegû
fogások a test pihenéséhez segítenek
hozzá.

„Hosszú,
forró nyár…’’

EG

Ôsi, ösztönös mûvelet. A fájdalmas
testrészek nyomkodása mindenki által
ismert, sôt még az állatvilágban is megfigyelhetô. Kínában már 3000 évvel ezelôtt alkalmazták a vérkeringés betegségeinek gyógyítására. A régi görögök atlétikai versenyek elôtt használták. Hippokratész írásai is azt bizonyítják, hogy ismerte a masszázs élettani hatásait.
Hazánkban, Mátyás udvarában jelent
meg elôször. Az elsô természettudományos és orvosi szempontból is helytálló
feljegyzés Henrik Ling svéd vívómes-
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nagyon elfoglalttá váltak. Az új lakók meg nem nagyon érdeklôdnek.
Persze az új csodapalotákhoz képest Népházunk szerény külsejû.
Mégis! Egyesületünk többször támadt már fel haló poraiból fônixmadárként, a környék lakosságának összefogására. Mert az a gondolat, hogy elvész, ami a miénk: az
elôdeink, felmenôink kétkezi munkájából, összefogásából épült Népházunk, hogy valami, talán jövedelmezôbb, de mégsem a mi érdekeinket képviselô vállalkozás vagy
politikai erô birtokába jut, sokszor
összefogásra késztette a lakókat.
Most is erre lenne szükségünk!
(Milyen bizonyítványt állítanánk ki
magunkról, ha nem lennénk rá képesek?!)
Kérjük, ha vannak ötleteik, esetleg belépni, tagdíjat fizetni vagy
adakozni akarnának, keressék Soós Ibolyát személyesen vagy a 4301326-os telefonszámon a Toronya
utcai Népházban. De azzal is demonstrálják támogató szándékukat, ha a következô, meghirdetett
programjainkon részt vesznek. És
ha még ötleteiket, igényeiket is elmondják…
BdMD
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Depressziós hangulatban teltek
Egyesületünk vezetôségi ülései az
utóbbi idôben. A nyár véget ért, és
úgy tûnik, a számlánknak is a végére értünk. Az önkormányzattól még
nem kaptuk meg az egyébként nagyon sikeres „Óhegy Napok" rendezvénysorozatunkra elnyert pályázati pénzt, amit persze már elôre
beleinvesztáltunk a programba. A
Népház fenntartási költségeit a
tanfolyamok, klubfoglalkozások
bevétele messze nem fedezi. A
fûtési szezon költsége biztosan
nem kitermelhetô ezekbôl. Régebben a nagy „bulik" bérleti díja, valamint az egyesületi rendezvények
jegy- és büfébevétele áthidalta ezt
a szakadékot. A környéken lakók
azonban folyamatosan tiltakoztak a
zaj miatt, ha fiatalok bérelték ki a
házat hétvégére, saját rendezvényeink pedig, minden próbálkozásunk ellenére, egyre kevesebbeket
vonzanak. Hiába a remek szervezés, a színvonalas mûsor, nem mozgatják meg a Hegy lakóit. Mint
ahogy a címlapon is látják, megint
a hamleti kérdés: „Lenni, vagy nem
lenni"...
A régi látogatók egy része kiöregedett, egy része elköltözött, sokan
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ÓHEGY-HÍREK
HAVILAP

Kiadja:

Óbuda Hegyvidékiek
Egyesülete
1037 Bp., Toronya u. 33.
Telefon: 430-1326
Felelôs kiadó: Rajnák László elnök
Szerkesztôk:
Cseresznyák Veronika
Piroch Zsuzsa, Szász Kálmán
Hirdetésfelvétel: Óhegy Egyesület. Tel.: 430-1326
Elôkészítés:
Petit Typo Bt.
Nyomás:
Tax Druck Kft.
2335 Taksony, Vezér u. 2/a
Megjelenik:
2800 példányban
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A NYÁRUTÓ
LEGFORRÓBB AJÁNLATA
A SUZUKI RÓMAITÓL!
Új Suzuki most 10% befizetéstôl,
használt autó pedig befizetés nélkül
az Öné lehet, amíg a raktárkészlet tart!
Ráadásként most minden új autót vásárló
telitankkal viheti el autóját!
Jöjjön, érdeklôdjön, mert lemarad! Új és használt
gépkocsikra kedvezményes CASCO-díjak!

A LEGJOBB AJÁNLATOT
BIZTOS TÔLÜNK KAPJA!
www.suzukibarta.hu • www.autodata.hu • www.vezess.hu

• Teljes körű szervizszolgáltatás
• Eredetiségvizsgálat, zöldkártya
• Karosszéria- és biztosítási munkák

TERMÉSZETES, FAGYÁLLÓ, KÜLTÉRI

KÔBURKOLATOK
járdára, útra, lépcsôre, lábazatra,
kerti tipegônek, garázsbeállónak,
kocka, szabályos, szabálytalan alakzatban

PORPHYR KFT.
1037 Bp., Bécsi út 302.
Telefon: 250-6036, fax: 387-9895

EGYSZER ÉS MINDENKORRA!
Az Önök közelében itt vagyunk, helyben, fent a hegyen.

HOTEL REMETE
Restaurant
Szállodai szobák akciós áron!
Zártkörû rendezvények
éttermi szolgáltatással egybekötött lebonyolítása.

MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ
Telefon: 240-4444 (Szalon), 436-7920 (szerviz)
Nyitva: hétfô–péntek 8-18-ig, Szombat 9-13 óráig.

PAN-NA 2001 KFT.

HOZZÁNK ÉRDEMES BETÉRNI!
APEH-ügyviteli NYOMTATVÁNYOK
Iskola- és irodaszerek, különleges csomagolóanyagok,
képeslapok 9 Ft-tól, postai bélyeg.

KREATÍV ÖTLETEI
megvalósításához szükséges eszközök széles
és egyre bôvülô választéka várja kedves vásárlóinkat.
Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 9-18, szombat 9.30-13-ig.
Címünk: 1035 Bp., Vörösvári út 39.
Telefon: 430-0928, fax: 430-0929

SZERETNE FOGYNI
HULLÁM MASSZÁZZSAL?

10 alkalom
– 10 cm!
Fél óra pihenéssel
szenzációs eredmény!
Érdeklôdni: 06-20-358-5974
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1037 Bp., Remetehegyi út 91.
Telefon: 250-3437, fax: 368-4248

