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FOTÓPÁLYÁZAT
az Óbuda-Hegyvidék Egyesülete
20. születésnapja alkalmából!
A pályázat célja bemutatni régi és mai
hegyi környezetünket, tájakat és jelenségeket, hegyi és egyesületi eseményeket.
Beadási határidô:

november 16. hétfô dél.
(Részletek a 2. oldalon)
Hegyi cefrézôk ﬁgyelem!

Szülinap - 20 éves az Egyesület
Az Egyesület Elnöksége szeretettel meghív minden kedves tagot és érdeklôdôt, a

2009. november 20-án, pénteken, délután 18.00 órakor
kezdôdô ünnepségünkre. Gondolatok hangzanak el történetünkrôl,
jövôbeli terveinkrôl. Köszöntô hangzik el egy pohár pezsgô és süti mellett,
majd az ünnepséget a fotókiállítás eredményhirdetésével zárjuk.
A találkozóra szeretettel várjuk alapítóinkat,
egykori vezetôinket és tagjainkat,
támogatóinkat, baráti egyesületek képviselôit.

PÁLINKA MUSTRA
21-én, szombaton, 17.00 órakor.
Megismerhetjük a szakszerû cefrekészítést
és erjesztést, majd kóstolóval egybekötött
ismertetô hangzik el a pálinkafajtákról.
Elôadást tart

Simon László
hivatásos fôzômester Panyoláról.
(Részletek a 3. oldalon)

VASÁRNAPI MOZI
november 8-án, 17.00 órakor
Kusturica: A papa szolgálati útra ment /1985/
november 22-én, 17.00 órakor
Kusturica: Cigányok ideje /1988/

TURMIX BULI
A Táborhegyi Népházban

december 5-én, szombaton,
19 órai kezdettel.
Közremûködik a

Turmix együttes
ZENE, TÁNC, BÜFÉ, TÁNC, ZENE.
Belépô 1200 Ft.

Programok:
Márkus Színház
november 7. szo.
Készülôdés Karácsonyra
november 7. szo.
Vasárnapi mozi
november 8. vas.
Készülôdés Karácsonyra
november 14. szo.
Fotópályázat határideje
november 16. h.
20 éves alapítási ünnepség
november 20. p.
Készülôdés Karácsonyra
november 21. szo.
Pálinka mustra
november 21. szo.
Vasárnapi mozi
november 22. vas.
Turmix buli
december 5. szo.
Mikulás a Népházban
december 6. vas. de.
Mikulás a Virágos-nyeregben december 6. vas. du.
Betlehem pályázat határideje
december 8. k.
Elôadás a Szentföldrôl
december 8. k.

KÉSZÜLÔDÉS
KARÁCSONYRA
Kézmûves foglalkozás a Táborhegyi Népházban,
Zsigmond Ágnes vezetésével,

november 7-én,
szombaton 12.00 órakor,
majd november 14-én,
és 21-én 11.00 órakor.
Az 1-1 órás foglalkozásokon természetes
anyagokból sokféle karácsonyfadíszt készítünk
az otthoni fára, vagy ajándéknak.
Ráhangolódásként mindig megtanulunk
egy régi karácsonyi dalt is.
A legszebb angyalkákat pedig kiállítjuk a Szt. Donát
kápolnában.
Részvételi díj az anyagköltség: alkalmanként 500 Ft.
Szeretettel várjuk az érdeklôdôket
mindhárom alkalommal!

Az Óbuda-Hegyvidékiek
Egyesülete

KARÁCSONYI
BETLEHEM
címmel Betlehem-készítô
pályázatot hirdet.
A pályamûvek bármilyen anyagból, fából, papírból, szalmából,
gyurmából, gipszbôl vagy épp
kenyérbélbôl készülhetnek.

Beadási határidô:
december 8. kedd.
Gyermekek, felnôttek, családok
pályamûveit várjuk szeretettel!
A legjobbakat a karácsonyi
ünnepségünk keretében díjazzuk,
majd kiállítjuk
a Szent Donát kápolnában.
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Szederkényi József - a gyûjtô!
Mindig örömmel nyugtázom,
ha azt hallom,
hogy egy kortársam élete derekán
megtalálhatta igazi
hivatását Érdekes
dolog ez. Igazi hivatás az élet derekán? Miért csak
akkor? És mit csinált addig az a
valaki?
Gyorsan változó
korunk (ez már
közel száz éve
tart) mindig újabb és újabb kihívásokkal lep meg minket. Az ember
sokszor nem tudja, mihez is fogjon,
hiszen annyi mindennel lehetne
foglalkozni. Ifjú korban ez különösen lényeges, izgató feladat lehet.
Persze a körülmények, azok a
fránya körülmények, nem mindig
teszik lehetôvé, hogy azt válassza
az élet kezdetén álló ﬁatal, amihez
legjobban kedve lenne. Választja
tehát azt, ami elérhetô, amire
szükség lehet (a jövôben is),
amibôl meg lehet élni.
Szederkényi József ifjonti korá-

ban az orvosi, a
fogorvosi szakmát
választotta, és gyakorolta is azt tisztességgel, becsülettel sok éven keresztül. Amíg egyszer, a fogak gyógyítása mellett, érdekelni kezdte a
szép és érdekes
tárgyak világa.
Elôször a magyar
reformkor idejébôl
származó kôedények, fajanszok,
népi kerámiák varázsolták el, azokat kezdte gyûjteni barátaival járva
az országot, megkeresve a vidéki
vásárokat, a kereskedôket. 1984ben kezdte meg gyûjtését, és
nemsokára ezután az edények
mellett, a festményeket is kezdte
megszeretni, majd véglegesen azok
gyûjtésére adta a fejét. Az anyagi
lehetôségei nem tették lehetôvé,
hogy nagynevû festôink legendás,
érettkori munkáival gazdagítsa
gyûjteményét, ezért ugyanezen
mûvészek ﬁatalkori, kevésbé ismert
alkotásai felé fordította ﬁgyelmét.

üveglap mögé helyezzük, ezért
mérete max. 21x29,7 cm lehet. A
felvételek elektronikus formában
is benyújthatók, min. 300 dpi felbontásban, 21x29,7 cm méretben.
Célszerû kinyomtatva is beadni,
hogy a nyomtatás minôsége biztosan kielégítse a pályázó igényeit. A
képekhez kérjük csatolni a szerzô
nevét (amatôr vagy proﬁ megjelöléssel), a kép címét, felvétel készí-

Húsz évvel ezelôtt, 1989.
november 30-án 17 hegylakó
elhatározta, hogy megalakítják
az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesületét. Akik akkor jelen voltak:
Ács Ferenc, Dr. Balogh Zoltán,
Bersényi Iván, Bíró Jenôné, dr.
Borzsák Benô, Deme Béláné,
Gulyás Géza, Józsa István, Kiss
Albert, Martinez György, Mayer
Ágnes, Nitsch Péterné, Pirochné
Simon Zsuzsanna, Rafﬁnger
Andrásné, Sáringer Kálmánné,
Simkó Rózsa és Sprecher Ottó.
Elnöknek Ács Ferencet választották.
Ma az Egyesület Elnöksége
úgy határozott, hogy 2009.
november 20-án, pénteken
délután 18.00 órakor kezdôdô találkozón kellô módon
megünnepli az évfordulót. A
találkozóra meghívja az egyesület alapítóit, egykori vezetôit
és tagjait, valamint minden
érdeklôdôt. A koccintást beszélgetés követi, majd a hegyi
fotópályázat eredményhirdetése. Reméljük sok régi kedves
tagunk is velünk ünnepel.
(az Elnökség)

tésének helyét és idôpontját, esetleg a kép kapcsán rövid ismertetéssel.
Pályamûvek benyújthatók november 16. hétfô délig a Táborhegyi Népházban, vagy az egyesulet
@ohegy.hu e-mail címén.
A jó minôségû, élményszerû és a
fenti céloknak megfelelô felvételekbôl
Mohácsi
Miklós
fotómûvész, és Szûcs Gábor

lapszerkesztô-újságíró szakmai irányításával kiállítást rendezünk.
Megnyitó a szülinapi ünnepségen,
2009. november 20-án, pénteken
18.00 órakor. Az eredményhirdetés
az ünnepség végén lesz, a jelenlévô
vendégek szavazata alapján. Az
elsô három díjazott digitális adathordozót kap ajándékba.
A kiállított képek egy héttel
késôbb láthatók lesznek a www.
ohegy.hu webolalunkon is, a
szerzô nevének feltüntetésével.
(az Elnökség)

gyobbik ﬁú magára is vállalt mindent, de a szülôk ennek fejében a
többitôl követelték, hogy fejpénzt
ﬁzessenek. A ﬁút le is tartóztatták,
a szülôk kaptak is egy szép összeget, mivel a gyerek mindent magára vállalt. Amikor a ﬁút kihozták
helyszínelni, akkor megszökött.
A fômérnök, hogy ﬁa megmeneküljön a börtöntôl - még akkor
csak 16 éves volt, úgyhogy a ﬁatalkorúaknál csukták volna le-, elintézte, hogy hívják be katonának
már 16 évesen. Bevonult, de mikor
’68-ban a cseheknél az intervenció
volt, lelépett. Mindenhol keresték,
de fôleg itt a szülôknél, de sehol
nem találták. Megszállták a hegyet,

mert az volt a feltevés, hogy úgyis
hazalátogat. Vigyázniuk kellett,
mert a gyerek fegyverrel és jármûadóvevôvel lépett le.
Namost.
Egyszer mentem a nagymamához fütyülve, mit sem sejtve. Mikor
belépek a szuterénbe, rám szegeznek géppisztolyokat. Én, …mit
mondjak? ...se nyelni, se köpni
nem tudtam. Talán elkövettem
valamit? Kérdezték, hogy kihez
megyek. Mondom, a nagymamának én vagyok az orvosa. Hát, a
gyereket lesték, és miután nem
ismertek, rám fogták a fegyvert.
De nem került börtönbe a ﬁú,
hogy úszta meg!? …talán valaki
tudja.
Lejegyezte:
Szôlôsi Ágnes

Tatár doktor anekdotái
Egy érdekes dolgot szeretnék
elmondani. Én azt hittem, mikor
ide kerültem körzeti orvosnak,
hogy a Viharhegyi út a Viharhegyre vezet. Kiderült, hogy semmi köze a Vihar-hegyhez. 1927ben egy óriási tornádó pusztított,
de akkora, hogy a Virágosnyeregben kitépte gyökerestül a
fákat, és ahogy lezúdult a víz,
olyan széles árok keletkezett, mint
amekkora út most látható. Aztán a
Közmunkák Tanácsa kibôvíttette,
és Viharhegyi útnak nevezte el.
Ugyanakkor egy támfalat is építettek, mert a hegy is megindult. Ez
a támfal a Viharhegyi úttól lement
egészen a mai plázának (Euro-
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center) az oldaláig. Ezt aztán több
helyen megbontották, mert garázsokat építettek.
De mondok mást! Mivel jár a
szakma!
Lakott itt egy kamaszgyerekek
által (méghozzá jómódú szülôk
gyerekei, a fôvezérük egy Kossuthdíjas fômérnök ﬁa volt) alapította
csapat, a „Táborhegyi Tizek
Társasága”. Talán annak idején
olvastatok is róla.
Ezek a gyerekek összeálltak, és
autókat törtek fel, fosztogattak.
Nem itt a hegyen, hanem lementek
a Múzeum körútra. Elfogták ôket,
és tárgyalás lett belôle. Érdekes
módon, a bûnözôk közül egy na-

Szülinap

Gyûjtômunkája során komoly jártasságra tett szert a festmények
felismerésében, valódiságuk meghatározásában olyannyira, hogy
napjainkban már a jövendô gyûjtôk
részére tanítja a régiségek, festmények stílusjegyeit, a korszakokra
jellemzô alkotási szokásokat, stb.
Szederkényi József festménygyûjteményének egy jelentôs részével jelent meg a Népházban, és
kiállította azokat megtekintésre,
vásárlásra. A kiállítás megnyitójával egyidôben kezdôdô, „Árverés
a Házért” címû játékos aukciónknak különleges és izgalmas hátteret adott a falakon megjelenô sok
szép alkotás. Az aukcióra érkezôk
sok esetben, nagyobb érdeklôdést
mutattak a kiállított képek, mint a
megvételre felkínált ’Népházmentô’ tárgyak iránt, de hát ez így
is van rendjén. Nekem a gyûtemény a gyerekkoromban gyakran látogatott, jóhangulatú, polgári lakások szalonjainak hangulatát
idézte, ahol órákig bámultam a
falakon függô szebbnél szebb,
zsáner-, táj- és életképeket,
csendéleteket.
Szász Kálmán

Fotópályázat
Egyesületünk fotópályázatot
hirdet szülinapja alkalmából. Célja
bemutatni régi és mai hegyi környezetünket, tájakat és jelenségeket, hegyi és egyesületi eseményeket.
A pályázaton korhatár nélkül,
bárki indulhat. A képek készülhetnek hagyományos, vagy digitális
technikával, monokróm fotó is
beadható. A képeket A4 méretû

2009. november

2009. november

Hát a Mikulás?
…jön?
Vezetôség még a novemberi programok szervezésével foglalatoskodik, de a gondos szülôket
már a Mikulás izgatja. Jönnek a telefonok, emailek: „Virágos-nyeregbe jön a Mikulás?”
Hát jön. Ha törik, ha szakad, pláne, ha hózik,
jön.
De jön a Táborhegyi Népházba is. Ott a kicsiny gyermekek is közel kerülhetnek a
Mikuláshoz, nem úgy, mint fent a nagy tömegben, és nem kell hazafele sötétben lebotorkálniuk a hegyrôl, a rossz úton.
A kicsiny gyermekek délelôtt 10 órakor, a
Táborhegyi Népházban találkozhatnak a
Mikulással, és kaphatják meg ajándékcsomagjaikat. A nagyobbak pedig szokott helyen és
idôben, 16.00 órakor a Virágos-nyeregben.
Természetesen mindenki szabadon döntheti
el, hová megy, lehet akár két helyre is. A részvételi jegyeket ennek megfelelôen kell megkérni. A jegyek ára idén is 400 Ft, melyek az
Erdôalja úti ABC-ben, és az Erdôalja úti
Általános
Iskolában,
Zsigó
Eszternél
igényelhetôk.
Ügyeljenek, hogy kellô idôben szerezzék be
jegyeiket, mert a következô újságunk december
3-4-én kerül a postaládákba, és akkor már nem
tudunk felkészülni a fogadásukra.
(az Elnökség)

Pálinka mustra
Egyik bor mustra alkalmával vetôdött fel a pálinka
mustra gondolata. Többen
vannak olyanok, akik fáikról lehullott gyümölcsbôl
cefrét készítenek, és viszik
fôzetni. „Finom” pálinka
lesz belôle.
…de valóban ﬁnom?!
Gyakran megkínálnak jó
„házi”-val. Ha szólnak elôre mibôl készült, még
talán fel is ismerjük, ha nem, hát szúrós szaga
tekergeti orrunkat, mondunk is egy illendôt, és
rögtön „gallér mögé döntjük”. Sokszor derekasan megkarcolja torkunkat, arcunk ilyenkor
eltorzul, és megdicsérjük a gazdát.
…és mi az igazság?
Valóban jobb, mint egy bolti kommersz, de
hol van az egy igazihoz képest. Pedig már csak
kicsike kellene, hogy tökéletes legyen.
…és mi kell a tökéleteshez?
A megfelelô elôkészítés. A szakszerû cefrekészítés és erjesztés, egy jó szeszfôzde, és végül
a helyes tárolás.
Ezekrôl lesz szó azon a pálinkakóstolással
egybekötött elôadáson, november 21 -én,
szombaton 17 órakor, amelynek elôadója
Simon László, hivatásos fôzômester lesz, aki
Panyoláról érkezik hozzánk.
Javasoljuk kedves kertbarát és páleszkészítô,
jöjjön el! Jöjjön el az is, akinek sok a gyümölcsfája, nem tud a gyümölccsel mit kezdeni, és
szívesen vágna a pálinka elôkészítésébe,
mégha ma nincs is kellô felszerelése. Hasznos
délután lesz!
Panyolai Varga Béla
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Szüretelni pedig nagyszerû!

Ennek háromszorosát már felraktuk a platóra
Ilyen hangulatban gyülekeztünk október 3-án reggel a
Népház elôtt, kezünkben
metszôollóval, tettre készen.
Buszba szálltunk és fél óra
múlva Etyeken voltunk, ahol
kedvesen fogadott bennünket:
Gombai Tibor borász, s rögtön
kivitt bennünket a szôlôbe.
Mi elôször is komótosan
megreggeliztünk a szôlôsorok
végében Varga Béla jóvoltából,
aki terülj – terülj asztalkát varázsolt elénk, s miután feltöltekeztünk, nekivágtunk a szüretelésnek.
Azt nem is írom le, hogy
munkának, mert olyan csodálatos érzés volt a ragyogó
napsütésben beszélgetve, gyönyörködve a szôlôfürtök látványában, ízlelgetve a szemeket,
élvezve a szôlô édességét haladni, hogy nem is lehet
munkának nevezni, hanem
csupa gyönyörûségnek!
Dél körül bevonultunk a
borászatba, ahol borkóstolón
vehettünk részt. A vendéglátónk és kedves felesége, aki
mellesleg a Zeneakadémián a
leendô operaénekeseket tanítja, kínálgatott bennünket a
különféle borfajtákkal, volt ott
szürkebarát,
királylányka,
chardonnay. Nem is tudtuk
eldönteni, hogy melyik a legﬁnomabb.
Aztán észbe kaptunk, hogy
minket pincepörkölttel vár Ács
Péter és Szécsi Antal, nekünk
menni kell.
Valóban, a Népház udvarán
már érezni lehetett a ﬁnom il-

latot, Péter ismét remekelt, a
pincepörkölt az utolsó falatig
elfogyott, fél órán belül.
Várkonyi Beáék hihetetlen
energiával és jókedvvel készítették a mustot, amit az ebéd

után mindenki folyamatosan
kóstolgatott.
Pihenésre túl sok idônk nem
maradt, hiszen ötkor kezdetét
vette a borverseny.
Mikes Kriszta

TESTVÉRHEGYI GYÓGYSZERTÁR
EUROCENTER 1037 BUDAPEST, BÉCSI ÚT 154. TELEFON: 437-4618
www.testverhegyi-gyogyszertar.hu
NYITVA: HÉTFÔ-PÉNTEKIG 8-20 ÓRÁIG, SZOMBATON: 8-14 ÓRÁIG.
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Óhegyi bûnök

A betörôbôl gyilkos lett
„A jövô hónapban újabb számtanfeladatra kérjük Feró alezredes
urat, hogy akkor a fôvárosi és a II.
kerületi adatokkal együtt folytassuk tovább az óhegyi bûnügyi
statisztika tanulmányozását” –
fejeztük be legutóbb a lapunkban
futó „krimirovatot”, amit tehát
folytassunk az ígéret szerint;
szakértô kalauzunk továbbra is
Feró Attila alezredes, a III. kerületi kapitányság helyettes vezetôje,
az észak-budai bûnügyi régió – a
II., a III. és a XII. kerület – bûnügyi
vezetôje.
– A közölt és meglehetôsen
megnyugtató adatokban nem lesz
jelentôs változás. Mondjuk a most
legnagyobb visszhangot kiváltó
történet, amikor a rabló combon
lôtte az ôt üldözô rendôrt, ez
részben a fôvároshoz került a
bûncselekmény súlya, az emberölés kísérlete miatt, de a rablási
„szál”, az nálunk maradt. A legutóbbi interjúban említett betörés,
amikor a második kerületi
rendôrök nyomoztak Óhegyen, az
is marad a „mi” statisztikánkban.
– De akkor miért a második
kerületbôl jöttek a nyomozók az
Erdôalja úti betöréshez?
– Azért, mert a már említett
észak-budai bûnügyi régióban a
három kerület szétosztotta egymás
között a három leggyakoribb
bûncselekmény-típust. Ha az öszszes bûnesetet száznak vesszük,
akkor ebbôl nagyjából 50 a gépkocsival kapcsolatos cselekmények,
40 a betörések és 10 a rablások
száma. Ennek megfelelôen a kerületek „specializálódtak”, vagyis az
óbudaiak nyomoznak minden
gépkocsival kapcsolatos bûnügyben, a II. kerületi kollégák a betörésekben, és a XII. kerületieké
pedig az összes rablás.
– Miért jó ez a felosztás?
– Mert az összes egytípusú információ így egy helyre került. Ha
mondjuk egy piros kapucnis ember feltört egy autót Óbudán, majd
pár nappal késôbb ugyanô, valahol a Bimbó úton, akkor ez eddig,
a kerületek határai miatt nem biztos, hogy kiderült. Most viszont az
információk és az akták egy helyen gyûlnek, sokkal könnyebbé
vált a nyomozás és a bizonyítás. A
számítógépen rögzített adatok
felkerülnek egy térképre, ahol aztán egyszer csak elszaporodnak a
csibészek mozgását jelölô piros
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pontok. Gyakorlatilag szemmel is
nyomon követhetô a gazemberek
mozgása, mit több, szinte elôre
tudhatjuk, merre haladnak majd
tovább. Mint ahogy történt ez a
legutóbbi, elhíresült comblövéses
esetben is.
– Hallhatnánk a részleteket?
– Egy héttel korábban már
csapdát állítottunk, hiszen, ahogy
mondtam, az elkövetô mozgása, a
kedvelt és bejárt helyszínei, a betörések idôpontjai ismertek voltak
elôttünk. A hegy egy bizonyos
részét megszálltuk, az akcióban a
polgárôrök is részt vettek, komoly
erôkkel voltunk jelen. Egyszer
csak megjelent egy fehér Seat, meg
akartuk állítani, de elôbb a hegy
felé menekülve összetört egy keresztbe az útját elzáró rendôrautót,
majd megindult a völgy felé, ahol
már két rendôrautó zárta el az útját, de mindez nem számított, ôrült
sebességgel mindkét autót félrelökve elmenekült.
– Az autók számát tekintve akkor eddig 3:1 „oda”…
– Csak neki valószínûleg nem
fájt annyira a Seat összetörése,
merthogy az természetesen lopott
volt… Egy héttel késôbb ugyancsak „felálltunk” a
hegyen, és ismét vártunk.
Amikor
„menetrendszerûen”
megérkezett a jelzést,
hogy betörés történt,
percek alatt a helyszínen voltunk, de az
illetô már elmenekült.
Messzire nem juthatott, ezért a civil
rendszámú rendôr.
autók megkezdték a
járôrözést. Az egyik
szomszédos utcában
egy kutyasétáltató
embert láttak, ôk általában gyanú fölött
állnak, hiszen ki
megy kutyával betörni… Igen ám, de a
kutyással egy másik
férﬁ
beszélgetett,
ezért a rendôrjárôr –
egy férﬁ és egy nôi
kollégáról van szó –
megállt, és igazoltatni
akarta a beszélgetôket. Mint kiderült, a megérzésük
jónak bizonyult… A
kutyásnál, bár ez nem
szabályos, de ért-

hetôen nem voltak iratok, sebaj,
mondta, itt lakom húsz méterre,
azonnal hozom, majd el akart indulni a háza felé. A rendôrkolléga
azonban visszatartotta, felé fordult, ezt a pillanatot használta ki a
másik férﬁ – aki pontosan a kutyás
„feddhetetlenségében” bízva lépett oda hozzá valami átlátszó
ürüggyel, hogy elkerülje az igazoltatást –, és elrohant a hegy felé. A
rendôr azonnal üldözôbe vette,
mire a betörô a 9 milliméteres
fegyverével combon lôtte, s bár a
lövés artériát ért, és a belsô vérzés
azonnal megindult, a kolléga
mégis el tudta fogni, és megbilincselte.
Szerencsénkre
az
idôközben odaérkezô polgárôrök
egyike képzett elsôsegélynyújtó
volt, így a kiérkezô mentôkig
szakszerûen ellátta a beteget.
– Hogy lehet ilyen súlyos sérüléssel még folytatni az üldözést?
– Vélhetôen a megemelkedett
adrenalin szint „okolható” ezért,
ilyen helyzetben, mondják a
szakértôk, a szervezet egész egyszerûen nem vesz tudomást a
sebesülésrôl, lett légyen az akármilyen súlyos is. Más kérdés, hogy
ez a betörés mellett immár gyilkos-
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sági kísérlettel is vádolt gazember
meglehet, ki is végezte volna a
rendôrkollégát, csak az elsô lövés
után elakadt a fegyverének a závárzata. Elképzelni is szörnyû, mi
történt volna egyébként, abban a
fegyverben 15 lôszer volt…
– Amikor jómagam, vagy húsz
évvel ezelôtt bírósági tudósító voltam, még egészen más világ járta.
A betörô – betört és nem rabolt,
ugye tudjuk, ez utóbbinál már a
háziakat is tettleg kell inzultálni,
nem tört össze menekülése közben
rendôrautót, és fôleg nem hordott
magánál fegyvert. S nemcsak
azért, mert sokkal körülményesebben juthatott volna hozzá, mint
ma, hanem legfôként azért, mert
tudta, hogy akkor jó tíz év fegyházzal többet „mérnek ki” rá…
Hol élünk?
– Agresszív és egyre durvább
világban. A napokban itt, a kapitányságon kezdett verekedni valaki az egyik rendôrrel… És eközben
minden eddiginél jobban ﬁgyelnek „sztárügyvédestôl” a jogalkotókon át a bûnözôk jogaira, és árgus szemekkel vizslatják a rendôr
eljárását… De ez majd egy másik
történet legyen…
– Végülis úgy nagyjából ismét jó
hírrel zárhatjuk ezt az interjút is:
legutóbb arról számolt be, hogy
megfogták a környéket járó rablóbandát, most pedig remélhetôen
megvan(nak) a sorozatbetörô(k)
is. A végén még valóban a nyugalom szigete lesz az Óhegy…
– Azért erre még ne
koccintsunk… A napokban kaptam egy levelet, éppen az Óhegy
Hírekben futó sorozatra
hivatkozva, hogy beszélgessünk a tanúzásról,
jogaikról,
kötelességeikrôl, s arról, hogy mire vigyázzanak, milyen hibákat,
milyen tévedéseket követnek el a leggyakrabban. Folytassuk talán
ezzel a témával a jövô
hónapi
interjúnkat,
mert mint ahogy eddig
is, most is elmondom: a
bûncselekmények 80
százaléka megelôzhetô
lenne, ha a tanúk, az
állampolgárok jobban
ﬁgyelnének magukra,
környezetükre.
Tehát akkor jövô
hónapban „tanúskodunk”, addig is vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
Szücs Gábor
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Táborhegyi borverseny nyertesei
A negyedik hegyi borverseny is
sikeres volt. 20 borminta érkezett be
a bírálatra, közülük 14 fehér- és 6
vörösbor. Az átadás elôtt a minták
számozást kaptak. A minták termelôjének nevét, a bor fajtáját és évjáratát zárt borítékban helyezték el.
A Bíráló Bizottság elnöke Módos
Péter borbíra volt, a Magyar Bor
Akadémia tagja, nyugállományú
elnöke. Tagjai: Zelnik József borakadémikus, a Magyar Borakadémia
alelnöke, Séra Mihály hivatásos
borász, valamint Viniczai Sándor, a
Borászati Füzetek társszerkesztôje,
borszakíró. Társadalmi zsûror volt
Schlotter Ferenc, aki a hegyen
egykor szôlôtermelô elôdeink emlékét ôrzô Braunhaxler Egyesületet
képviselte (maga is borászkodik).
A verseny különlegessége a
nyilvános borbírálat volt. Mindenki
jelen lehetett, borászok és érdeklôdôk egyaránt. Középen, a fôasztalnál foglalt helyet a zsûri, körülöttük a vendégek, kis asztaltársaságokat alakítva. Valójában mindenki
a zsûrorokkal együtt kóstolta a
bormintát, és hallhatta véleményüket az épp felkínált bormintáról.. A
Bíráló Bizottság az egyes mintákat
pontozta. A leggyengébb bor 14,80,
a legjobb 18,98 pontot ért el. A
borvizsgálatok után Módos Péter
összegezte a zsûri véleményét,
majd a borítékbontás után kihirdette a verseny eredményét.
Mint ismeretes az eredmény nem
rangsort jelent, hanem minôsítést,
vagyis hogy az egyes borok elérték
azt a minôséget, aminek alapján
oklevelek kiadhatók. A verseny
idôpontja miatt több borász jelezte,
hogy nem tud résztvenni, mert éppen a szüreten szorgoskodik, azért
bormintát küldtek.

És most nézzük a nyertes borokat:
A fehérborok közül:
Nagyarany minôsítést kapott
Benza György Testvérhegyi lakos,
a Tokaji Furmint 2003-as évjáratú
borára. A bor kellemes ízekkel bír,
megtartja eredeti értékeit, sokáig
megörvendezteti kóstolóját. (pontszám: 18,98)
Arany minôsítést nyert Csóbor
Jenô agárdi borgazda, a velencei
hegyvidéken 2008-ban szüretelt
szôlôbôl készült, „Agárdi Zöld
Veltelíni” nevû száraz fehér borával. A bor nagyon szép tiszta, harmonikus, összetett ízeket tartalmaz.
Most van a csúcsán, sokáig nem
célszerû tárolni – mondták a bírák.
(pontszám: 18,88)
Arany minôsítést kapott Benza
György, a Tokaji hárslevelû
2005-ös évjáratú félszáraz fehér
borára. A bor szép illata, hosszú íze,
ﬁatalossága gyôzte meg a borbírákat. (pontszám: 18,64)
Arany minôsítést kapott Minarik Attila Testvérhegyi lakos
2007-es évjáratú, Tokaji Furmint
nevû, kiváló illatú, ízletes, szép,
tiszta borára. (pontszám: 18,60)
Ezüst minôsítést kapott Benza
György, a 2008-as évjáratú Rajnai
rizling borára. Szép illatos bor, ízei
harmonikusak, együtt vannak.
(pontszám: 18,34)
Ezüst minôsítést kaptak Dobák
Ferenc - Illés Zoltán a 2008-as
évjáratú, közösen kimunkált Chardonnay – Zöldveltelini Cuvée
borukra. A gyöngyöspatai dombon
termett szôlôkbôl készült bortársítás szép bort eredményezett. Bár a
Chardonnay kicsit verte a veltelínit.
(pontszáma: 18,32)
Ezüst minôsítést kapott Pilhe-

A bor-mustra...
...az etyeki szüret napján, a
kellemes, vidám, jó hangulatú
szombat este záróakkordja volt.
A Bor Rend kiválóságait sikerült
megnyerni a Hegyiek jóféle borainak értékelésére. Elébb a fehérborok jöttek, majd a vörösborok
mutatkoztak be. A nagy megmérettetést nemcsak a borok gazdái,
az ôstermelôk várták nagy izgalommal. Többen szurkolni jöttek,
nagy pártoló szándékkal. „Hajrá
Sukoró!”, meg effélék. Jeles hegyi
szomszédainknak az ország közeli, sôt távolabbi vidékein is vannak
érdekeltségei. Ennek megfelelôen
különleges zamatú itókákat vonultattak fel.

Kis asztaltársaságok alakultak.
Barátok, ismerôsök mókáztak
együtt. Jó beszólások, vidám vélemények mutatkoztak a kínált borok kóstolgatása mellé. Mondani
sem kell fokozódó kuncogások, a
fogyasztástól függôen és idôarányosan. Felemlegettük a drága
Kazal László-féle kabarétréfát is.
Könnyû lett volna hasonló helyzetbe kerülni, ha nem lettünk
volna mértéktartóak …
Az est fénypontja mégis a felolvasott borok természetét illetô
pajzán kis opus volt. Jól-jó helyre
tette a dolgok mikéntjét. Bárki
eszelte is ki, Isten éltesse, aki így
tud nevettetni, nem akárki lehet.

levits Tibor Testvérhegyi lakos, a
2008-as évjáratú, „Gyön-gyöspatai
Szürkebarát” borára. Kellemes,
lágy bor, savtartalma alig érzôdik.
Borbírák szerint az igazi lágy bor,
csúcsára érkezett, további fejlôdése
nem várható. Ez a borminta is újra
bizonyítja, hogy a szürkebarát igazi
hazája a Mátraalja, veri a badacsonyiakat. (pontszám: 18,18)
Ezüst minôsítést kapott Ambrus
István Remetehegyi lakos, a
Nagykevély lankáin, 2008-ban szüretelt szôlôbôl készült „Pilisborosjenôi Chardonnay” borára. A friss
illatokkal teli, magas savtartalmú
illatos bor igen harmonikus ízeket
tartalmaz. (pontszám: 17,78)
Ezüst minôsítést kapott Varga
Béla Táborhegyi lakos, a 2008-as
évjáratú Sukkorói Cuvée nevû
borára. Az egyik illatos összetevô
(cserszegi fûszeres) hízelgô ízeket
kölcsönöz a bornak, de hamar el is
mennek. Kiváló kvaterkáló bor.
(pontszám: 17,74)
Ezüst minôsítést kapott Etelközi
Péter Táborhegyi lakos, a 2007ben, Mádon szüretelt szôlôbôl ké-
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szült Tokaji Furmint borára. A
szép fajtajelleg megjelenik, de lágy
bor, kevesebb a sava, talán testesebbnek kellene lennie. (pontszám:
17,54)
Vörösborok közül:
Nagyarany minôsítést kapott
Csóbor Jenô 2008-as évjáratú,
„Agárdi Cabernet Savignon” nevû vörösborára. A jó zamatú, ízekben igen gazdag, kiváló bor csak
felfele fog menni. Minden dicséretet megérdemel. (pontszám: 19,12)
Ezüst minôsítést kapott Benza
György 2003-as évjáratú „Cabernet
Savignon” nevû borára. A kiváló
bor erényei mellett kicsit vékony.
(pontszám: 18,00)
A versenyt értékelve Módos
Péter, a bíráló bizottság elnöke elmondta, hogy azon színvonalas, jó
minôségû borok indultak. Ezzel a
népes közönség is egyetértett.
Tavasszal újra megrendezzük az
un. „Áprilisi bormustrát”, ahová
szeretettel várunk minden házi borászt, idei borával együtt. Kérjük, ha
kevés bora is lett, tegyen félre
belôle, hogy mások is megkóstolhassák, belôle mindannyian okulhassunk.
az Elnökség

A Bíráló Bizottság egyeztetett szempontok alapján pontozta a bormintákat.
Szellemes, ügyes szójáték volt, általános sikert aratott. Titokban
mindenki szeretett volna saját
példányt birtokolni. Remény: ami
késik, nem múlik.
Már jól besötétedett, mire a
megfelelô kitüntetô helyezések
megszülettek. Tekintve, hogy az
aznap korai keléssel kezdôdött,
szorgos szüreti munkával folytatódott, többeket legyûrt a fáradtság.
Elgyengültek. Persze tudjuk, a
kóstolgatott sokféle, ﬁnom, jô erôs
nedû is motiválta a helyzetet. Az
eredményhirdetést, így hát többen, nem is tudták megvárni.
Általános jó szándék szerint
legközelebb azért több szalonnát,
kolbászt, sajtfélét hozzunk magunkkal a feltálalt ﬁnom kenyerek
mellé.

Végül azt is megtudtuk a
szakértôktôl, hogy a legújabb
tendencia szerint a hazai vörösborok kezdenek feljönni a Világ
Bor Ranglistán. Eddig a fehérboraink voltak verhetetlenek ugyanitt.
Hajrá magyar gazdák! Reszkessenek a külhoni vörösbortermelôk! Azt úgyis tudtuk, eddig
is, a sok híg lôre, amit még a
szomszédok gyermeki is megihatnak, a mi borainkhoz képest
„smafuk”.
Hozzáértôi körökben igen nagy
jövôt jósolnak az idei borainknak.
Adjon az Isten jövôre is ilyen szép
ôszt, mint idén volt. Hízzanak csak
szépen a szôlôfürtök.
Így tovább bortermelôk!
Ihaj, sôt mitöbb, csuhaj!
W. Grass
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Kerti dolgaink

Ismerjük fel
és óvjuk természeti kincseinket!
Utolsónak érik a kertjeinkben is
található, sokak által „lenézett”
naspolya (Mespilus germanica
L.). Dél- és kelet-európai faj, nálunk termesztik, de elvadulhat.
Értékes, kis fa vagy cserje alakú

rózsaféle növény. Díszítô a hoszszúkás levele és a május, júniusban virító nagy fehér virága.
Érdekes alakú termései csak késô
ôsszel érnek be. Érdemes leszedni
és pincében várni, hogy barnásra
puhuljon. Ekkor a vékony terméshéjat lehúzva hozzájutunk a ﬁnom
édes és értékes terméshúshoz.
Nem szép, de igazi csemege.
Mindig nyersen fogyasszuk, így
élvezhetjük magas C-vitamin tartalmát (12 mg/100 g). Van, ahol
befôzik lekvárnak. Gyógyhatású
növény: cukorbetegek is fogyaszt-

hatják (12 g szénhidrát/100 g és
sok nyersrost 2,8 g/100 g), levelét,
kérgét teának, a termését nyersen
hasmenés ellen használhatjuk.
Késô ôszig virágzó értékes növény a csicsóka (Helianthus
tuberosus L.) A napraforgó közeli
rokona, fészkesvirágzatú. Északamerikai eredetû, magas, szôröktôl
érdes, elágazó szárú, szép sárga
virágzatú évelô növény. A gyöktörzsén nagy, változatos alakú
gumók fejlôdnek, ezért termesztik. Takarmány és ipari növény.
Fôleg sertéseknek adják, valamint
ipari szeszt állítanak elô belôle. A
raktározott tápanyaga elsôsorban
inulin amit az ember nem tud lebontani (gyümölcscukor molekulák építik fel), így cukorbetegek
számára is hasznos téli, laktató
élelmiszer lehet. Célszerû késô
ôsszel szétválogatni a gumókat. A
kicsiket újra el lehet ültetni, hogy
a következô évben „virágaival”
újra díszítse kertünket és biztosítsuk a gumó utánpótlást. A nagyobb gumókat sekélyen vermeljük el és takarjuk be bôven
lombbal, hogy a tél folyamán
szükségletünknek megfelelôen
elôvehessük. A rücskös, girbegurba gumókat áztassuk be vízbe
és kefével tisztítsuk meg (nehéz
lenne meghámozni. Sokféleképpen felhasználhatjuk. Nyersen
felszeletelve, mint a retket fogyaszthatjuk. Fôzeléknek, sütve,
fôve is ízletes. A nagy szénhidrát
tartalmú burgonya kiváltására alkalmas.

Csicsóka saláta. A megtisztított
gumókat vékony karikákra vágjuk, vöröshagyma karikákkal öszszekeverjük. Citromos, kissé sós,
cukros páclével leöntjük és 2-3
óra állás után fogyaszthatjuk.
Csicsóka fôzelék. A megtisztított csicsókát kockákra vágjuk,
sóval, babérlevéllel puhára fôzzük.
Tejfölös habarással besûrítjük.
Borsikafûvel és kevés ecettel ízesítjük.
Csicsóka pehely. A megtisztított gumókat igen vékonyra szeleteljük és forró olajban hirtelen kisütjük. Nylon tasakban eltartható.
Egészséges rágcsálni való pl. esti
TV nézés közben.
Stollmayer Ákosné

A „bünti”!
Drága Anyám! Drága Bátyám, jártál már,
parkoltál már a Nagyszombat utcánál? Ha nem,
nehogy ám! Óvjuk a Hegyieket. Isten mentsen!
Amennyiben ismered a terepet, akkor tudod
mekkora ott a felszedett út, járda adta parkolási lehetôség, mostanában!? Tátva marad a
szád.
Ügyes autó-elszállító cég ezt a helyzetet
„felplankolta” és villám-sebesen lecsap, elhurcolja a kocsidat – gonoszul. És nem hagy
értesítést,de nem ám. Hagyja viszont, hogy rád
jöjjön a harmadnapos hideglelés. Uramisten
vajon ki lopta el a nagy-értékû, esetleg munkahelyi „járó-mûvedet”. Rengeteg telefonálással rá
lehet jönni, mi történt. Tudomásodra hozzák,
ha elballagsz a város boldogabbik végébe, ahol
l8.ooo.- forintot követelnek, visszakaphatod az
autót. Hivatalosan az elszállításért max.
l3.ooo.- forintot lehetne elszámolni. És?
Ezek után még fel is jelentenek. Az illetékes
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Hivatal, pedig - munkahelyi autó esetén - megteszi azt a „szívességet”, hogy megküld egy
további 2o.ooo.- forintos csekket a cégedhez.
Hova máshová? Állítólag arra is van rendelet,
egy ügyben, csak egyszer lehet szankcionálni.
Ám ha sokat okoskodsz, jön is a verdikt: csak
az egyik rész a „bünti”, a másik a transzfer miatt
adódott.
Kedves! A cégednél – a továbbiakban – a
pozíciódtól függôen, vagy kivágnak, vagy se.
Így, aki feljelentett simán leépíthet egy becsületes adózót. Erre is gondolhatnának a vadul
csapkodó, hatalom-bitorló cégek. Ez a história,
ebben a sorrendben egy nagyon rendes hegyi,
többgyerekes ﬁatal esete. Ezt a családot bizony
nagyon földhöz vágja a 38.ooo.- forint kiesése.
Reméljük nem lesz gond a dologból, amúgy,
mivel pozícionált, kiváló felkészültségû szomszédról van szó. Így hát marad tuti adóﬁzetôi
státusban. Bánatosan meséli mennyire igyeke-

Novemberi kerti munkáinkat
nagyrészt az idôjárás határozza
meg.
Ezek a munkák lehetnek
késôôszi, vagy téleleji jellegûek is.
Amennyiben nappal a hômérséklet
eléri a 10 C° fokot, még ültethetünk
gyümölcsfákat (ôszi- és kajszibarackot inkább ne), díszfákat és
bokrokat is.
Elültethetôk még a késôn vett,
vagy megérkezett hagymások, gumósok is. Ilyenkor jó, ha az érzékenyebbek helyét, pl. jácint, letakarjuk fenyôgallyal.
Élesen vágjuk körbe a gyepszéleket, és a növényeket még a havazás elôtt vágjuk rövidre. Ez
megakadályozza, hogy a fû a hó
alatt elfeküdjön, így nehezebben
alakul ki hópenész.
Hidegebb idôben elkezdhetôk a
metszések. Ilyenkor vegyük ﬁgyelembe, hogy egy „gorombább" tél
után a fagyott vesszôkön, ágakon
még igazítani kell.
Utolsó pillanat, hogy az
alacsonyvizû kerti tavakból a halakat, és növényeket védett helyre
vigyük.
Ugyancsak tárolni kell a kerti
szerszámokat, bútorokat, és
tömlôket.
Nem lehet kerti dolgunk madaraink nélkül. Ha megkezdtük az
etetést, az legyen folyamatos.
Ivóvízrôl is gondoskodjunk. Az
etetô, és víz is olyan helyre kerüljön, ahová a macskák nem érnek
el.
Annak reményében, hogy a november is szép lesz, kíván jó
munkát:
Ort János
kertész

zett, saroktól, zebrától ideálisnak vélt distanszban parkolni, ameddig a hivatalos ügyét intézte.
Itt, és most a „büntit” illetôen a „MÉRTÉK”-rôl
van szó. Pár ezer forint megoldható. Ha esetleg
valaki ﬁgyelmetlen volt, kárt okozott valakinek
– hát legyen. De közel 4o.ooo.- Ft ? Méltánytalan.
Sokan emberséges megoldást várnak. Sôt polgári engedetlenséget fontolgatnak. A biztos
adóﬁzetô polgárt nem gáncsolni, inkább támogatni kellene. Hallottunk már bizonyos „kézikészülékrôl”, valamiféle forgalomban levô,
elektromos „kütyü”-rôl, ahol egy gombnyomással kiderülhet ki a truccos, notórius, csak azért
is rossz helyen parkolok emberﬁa. Aztán, ha
erre fény derül, hogy mi még sosem, elsô alkalommal, csak szóban kellene minket meginteni.
Ne vadászgathasson ránk senki se.
Örömmel üdvözöljük a napokban kilátásba
helyezett új kerékbilincs alkalmazását ﬁrtató
rendeletet, melytôl sokat várunk és reméljük
precedens értékû lesz.
W. Grass
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Kutyaposta 5.

Egy tacskó és egy kuvasz szerelme
A Kutyapostás, ezúttal
a
négylábúak
szerelmérôl ír. Annál is
inkább, hiszen nyakunkon az ôsz, ami egyben
azt is jelenti, hogy nyakunkon a tüzelés. Mit
mondjak, nem egy
könnyû idôszak… Meg
hangos is egy kicsit… A
tüzelô
kutyalányok
szomszédságában lakó bôvérû ifjabb és korosabb kutyaurak képesek akár egész éjjel nyüszíteni, a
ház körül randalírozni, bebocsátást
várva „dörömbölni” az ajtón, reggelig tartó hangversenyt rendezni. A
kutyák ilyenkor valóságos csodákra képesek: nincs az a kerítés, amin
ne tudnának átjutni, nincs az a
testméretbeli különbség, amit ne

tudnának legyôzni.
A
Kutyapostás
maga sem hitte volna, de egyszer egy
tacskó és egy kuvasz
szerelme is beteljesedhetett… A kuvaszlány, látván aprócska
hódolóját,
szabályos árkot ásott
magának, abba feküdt bele, hogy a tacsi számára
addig elérhetetlen magasságban illatozó testrészét valahogy mégis
csak elnyerhetôvé tegye… Ebbôl is
látszik, kedves kutyabarát olvasók,
hogy ez a dolog, csakúgy, mint az
emberek világában, úgy általában
tetszik a kutyahölgyeknek is. Ha a
tüzelés idôszakát háromszor egy
hétre osztjuk, akkor ezt a tetszést

Társasház alapítása
A legutóbbi két lapszámban foglalkoztunk a
tervezett vagyonadó rendelkezéseivel, és ennek
kapcsán felvetôdött, hogy lehet-e, és érdemes-e
a többlakásossá alakítható házakat társasházasítani.
Az ügyvéd válaszol
Azt a vagyonadó vizsgálatakor már tisztáztuk,
hogy a számított forgalmi érték megállapításánál jelentôsége van annak, hogy egylakásos
vagy többlakásos ház után kell adót ﬁzetni. Az
egylakásos (családi) házak esetében 400.000 Ft/
m2, míg a társasház esetében 300.000 Ft/m2 a
számított forgalmi érték.
A meglévô épület társasházzá alakítására
akkor van lehetôség, ha legalább két önálló
lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség
(pl.: iroda vagy mûhely), illetôleg legalább egy
önálló lakás és egy nem lakás céljára szolgáló
helyiség kerül a tulajdonostársak külön tulajdonába. A társasház un. alapító okirattal
létesíthetô. Az alapító okiratban meg kell határozni többek között:
- a külön tulajdonba kerülô lakásokat, és a nem
lakás céljára szolgáló helyiségeket,
- a közös tulajdonba kerülô épületrészeket,
- a közös tulajdonban álló épületrészeknek és
földrészleteknek a tulajdonostársakat megilletô
tulajdoni hányadát,
- az ingatlan-nyilvántartás szabályai által megkívánt egyéb adatokat, jogokat és tényeket,
A társasházi közösség szerveit, azok hatáskörét, jogait és kötelezettségeit, a közös költség
viselésének szabályait azonban nem az alapító
okiratban, hanem a közösség Szervezeti
mûködési szabályzatában kell megállapítani.
A társasház alapító okiratát valamennyi tulajdonostársnak alá kell írnia. Az alapító okirat
földhivatali bejegyzést igényel, azt ügyvédi ellenjegyzéssel kell ellátni, ezért az eljárásban
kötelezô a jogi képviselet.
Dr. Krzyzewsky Miklós ügyvéd
info@krzyzewsky.hu, 30-942 6535

leginkább a második héten mutatják ki a nemzésre kész lányokasszonyok, ilyenkor bizony, ha
csak tehetik, nem nagyon válogatnak, jöhetnek a kiéhezett kanok.
És jönnek is, és ha nem vigyázunk,
akkor – Murphy törvényeinek
megfelelôen – rendszerint a legrondább, a mi szépséges kutyakisaszszonyunkhoz legkevésbé méltó
korcsika lesz a befutó…
Vagyis, a tüzelés idôszaka az
eddiginél is jóval több odaﬁgyelést
igényel a lányos házakban. Ne nagyon bízzunk az egyébként jól
megépített kerítésben, inkább tartsuk szoros megﬁgyelés alatt az
asszonyjelöltet. Kifejezetten illetlennek számít ez idôszak alatt a
tüzelôkutya sétáltatása, hiszen ennek a látványát/illatát még a jól

nevelt kanok is nehezen viselik, s
hajlamosak akcióba kezdeni. Mi
több, az is elôfordulhat, hogy a mi
kutyánk sem tiltakozik, viszont az
aggódó gazdi könnyen bajba kerülhet egy párosodásra kész, s ettôl
izgalomba jött termetes kutyával
(kutyákkal) szemben.
Vagyis, jobb elkerülni a bajt. Mi
módon? Vannak egyszerû eszközök, a „nem sétáltatáson” kívül is.
Ilyen például a gumibugyi, amit
tüzelésre gyártottak, de azért valljuk be, ez nem egy tökéletes megoldás. Vannak különféle spray-k,
amelyek elveszik, de legalábbis
csökkentik a tüzelést jelzô szaganyagot. Aztán léteznek különféle
hormonális injekciók, amelyek elhalasztják a következô tüzelést,
vannak
tabletták,
amelyek
felfüggesztik a tüzelést, és persze
egyre inkább terjed az ivartalanítás,
ami, lássuk be, a lehetô legjobb
megoldás.
Szücs Gábor

Mementó egy kutya értelmetlen
halálára
Gyerekkoromban vittem haza az elsô kóbor
kutyát. Ô tanított meg a barátságra, az ember
és állat között létrejövô szeretetre, a
felelôsségre, amit kutyának és gazdájának
éreznie kell egymás iránt. Ez már régen történt.
A mostani kutyámat is a Sorstól kaptam.
Tavaly meghalt a szomszédom, így hozzám
került egy kedves, iskolázott, szófogadó németjuhász. Miután megismertük egymást, reggelente együtt sétáltunk. Szigorúan pórázon. Ahogy
telt-múlt az idô, egyre erôsebb lett a barátság
és a bizalom köztünk. Így, amikor kimentünk
az utcára hagytam, hogy kedvére ugráljon, és
csak az utca végén tettem rá a pórázt.
Ez egy napon végzetes hibának bizonyult.
Azóta sem tudom megmagyarázni, hogy miért,

de az én jószívû és engedelmes kutyám eliramodott, és sajnos megölt egy pici kutyust.
Kedves kutyás Barátaim! Okuljatok ebbôl az
esetbôl!
Leírhatatlan az önvád. Tönkretettem egy
család békéjét és boldogságát. Megszakadt egy
kis állat élete. Mindezt egyetlen ﬁgyelmetlen
perc és a szabályok be nem tartása miatt. Nincs
mentség számomra, a kutyáért a gazdája a
felelôs.
Kérlek, gondoljátok ezt végig, mert azóta is
sok-sok csellengô kutyát látok, és egyik sem
visel szájkosarat.
Senkinek nem kívánom azt az érzést, amit
azóta, mindennap, minden reggeli séta alkalmával cipelek magammal.
Kiss Kati

Brezovits László:

Emlékeim emlékére
Mikor súlyos gondok béklyói gyötörnek
S gomolygó felhôként bénult lázba löknek
A nyomasztó viharban picinyke
mennyország:
Megnyílnak agyamban az emlék-csatornák
Szikrázó hópelyhek, vakító napsütés
Lányok, jóbarátok, önfeledt nevetés
Szelíd hegyek-völgyek, kis szállodai szobák
Vízben ringatózó káprázatos csodák
Páros dombú kertek bizsergetô íve
Orchidea szirmok bársony rózsaszíne
Bódító illatok, csókok és szerelem
Ezernyi rózsaként nyílik a szívemen

Siklani a lejtôn, mászni büszke szirtet
Szállni szelek szárnyán, lebegni a vízben
Alkotni hasznosat, dalt, verseket, gépet
Erôtôl duzzadón rakni közös fészket
Mind megannyi emlék! Éltetô erôim!
Bennük tovább élnek elmúló éveim
Az idô távolából belôlem ez marad
Ki vagyok hát végül, mostani önmagam?
Ha lehunyom a szemem,
s testem porrá lészen
Nincs már többé, aki rájuk visszanézzen
Így ha minden dolog tér-idô terméke
Éltem végsô hamva: EMLÉKEK EMLÉKE
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Unokáimnak, rólam és még sok másról
Ugyanabban az évben, amikor világra jöttem alakult a K.G.S.T, született az NSZK, stb.
Én úgy látszik jobb voltam, mert mindet túléltem.
1949-ben Óbudán, a Margit Kórházban születtem egy proli család második gyermekeként.
Apám sofôr volt a Beszkártnál (ma BKV),
anyám ugyanott kalauz. Abban az idôben a
Vörösvári út 5-ben laktunk. Ez a Flórián áruház
helyén volt. Egy hosszú udvar, balról szobakonyhás lakások, jobbról tûzfal, az udvar végén
egy mosókonyha. Ez volt a mi rezidenciánk.
Nedves volt, beázott és földes volt az alja.
Ezt a csodás állapotot az öcsém szervezete
nem bírta sokáig. Három éves korára összeszedett egy kétoldali gennyes vesegyulladást. Ez a
betegség olyan súlyosnak bizonyult, hogy
egyetlen kórház sem akarta befogadni mondván, hogy haldokló beteget nem hajlandók
ápolni, mivel semmi reménye nincs a gyógyulásra.
Apám végsô elkeseredésében zsebre rakta
nagyapám dohányvágó tôrét (ami egy elsô világháborús bajonett volt) és így felfegyverkezve elvitte öcsémet a János Kórházba. Akkorra
szegény gyerek már úgy fel volt dagadva a sok
víztôl, hogy ruhát már nem tudtak rá adni. Egy
pokrócba tekerték, úgy vitték. A kórházban
ugyanazt kapta, mint addig is, ezt látva apám
bement az igazgató szobájába, belülrôl bezárta
az ajtót és közölte, hogy vagy marad az öcsém,
vagy többé onnan senki nem megy ki.
Volt ott egy ﬁatal orvosnô, aki azt mondta,
hogy van egy svéd gyógyszer, ami talán segíthetne. Három évig volt szegény testvérem
kórházban, de végülis meggyógyult.
Ez az eset 54-ben volt, azt mondták apámnak, hogyha nem szeretné, hogy a nôvérem és
én is így járjunk, sürgôsen költözzünk el arról
a helyrôl. Nem tudom hogyan, de sikerült
szerezni egy szoba-konyhát a Tábor-hegy oldalában, a Farkastorki úton.
Ezt a lakást úgy kell elképzelni, hogy az állam az ötvenes években a hegyen lévô (gondolom máshol is) villáknak egy részét lefoglalta és proli családokat költöztetett bele. Mi egy
építész házának egy részét kaptuk meg, a
szobánk a mosókonyha lett (na tessék), a
konyhánk pedig a fáskamra egy része.
Mivel a szüleim állandóan az öcskössel voltak elfoglalva, a nôvéremet a szentendrei, engem meg a Bécsi úti nagymama fogadott be.
Nôvérem két évig, én pedig a nagymamám
haláláig élveztük az unokák remek sorsát.

Ez volt a Flórián tér. Abban a foghíjban
laktunk, ahol az a nagy fa áll.

Itt laktunk a nagymamámékkal, balról a
harmadik kapu, háttérben a Cegaj kéményei.
55-ben-mivel még a régi címre voltunk bejelentkezve, a Raktár utcai suliban kezdtem, (és
mert a nyaram nagyon jól sikerült), mindjárt
sumákolással. Ugyanis a jobb kezem be volt
gipszelve, és így az írás nem nagyon ment.
Viszont a gipsszel jó nagyokat lehetett a skacok
fejére koppintani, én pedig nem tudtam ellenállni a kísértésnek.
A nagyobbik baj az volt, hogy nagyon
messze volt a suli, és emiatt vagy sokat gyalogoltam, vagy tujáztam a villamoson. Szegény
nagyim szeretett volna átíratni a Czabánba, de
csak a következô évben lehetett volna.
56-ban még mindig náluk laktam, akkor is,
amikor kitört a forradalom. Apám abban az
idôben egy bolgár kertésznek volt a fuvarosa,
és a legnagyobb csihi-puhiban is járta az országot. A cegajból sok srác részt vett benne, még
mi kölykök is. A gazdasági udvar téglafal kerítése mögé bújva dobáltuk a ruszki tankokra a
molotov koktélokat, egészen addig, amíg az
egyik meg nem unta. A szerencsénk csak az
volt, hogy mivel nem látta honnan kapja az
áldást, ezért a szemközti házra adott le egy
lövést. A fél házat lebontotta vele.

Amikor már látszott a vég, a faterom a
zöldség fuvarozásról átállt a menekülôk szállítására. Egy amerikai dzsippje volt, aminek a két
oldalán lehajtható padok voltak. Akiknek már
égett a talpuk alatt a talaj, elvitte az osztrák
határig. Visszafelé meg karton számra hozta a
Plovdiv nevû cigit, amit otthon elosztogatott.
Mikor már látszott, hogy mindennek vége,
úgy döntött, hogy mi is leborítunk. Igen ám, de
én az apai, a nôvérem pedig az anyai
nagyszülôknél voltunk. Engem még viszonylag
könnyen haza tudott csempészni, de a nôvérem
Szentendrén dekkolt. Összepakoltuk a kis
motyónkat és elindultunk Szentendrére. Nem
jutottunk messzire, mert a Bécsi úton szembe
jött velünk egy harckocsi alakulat, így a dobbantásból semmi sem lett.
Közben átirattak az Erdôalja úti suliba, annak
ellenére, hogy továbbra is a Mamáméknál
laktam. Illetve a legtöbb idôt náluk töltöttem.
Ennek az állapotnak egy sajnálatos esemény
vetett véget. 58 nyarán Vértesacsára mentem
nyaralni, de még csak 3-4 napja voltam ott,
mikor megjelent a fater azzal a szomorú hírrel,
hogy meghalt a nagyim.
Ez az eset azóta is nyomja a lelkem.
Tudniillik a Mamámnak már nagyon rossz volt
a szeme, és az volt a szokása, hogy ebéd után
elsétált a Népkertbe egy pikoló sörre. Amikor
otthon voltam mindig elkísértem és átvezettem
az úton. Akkoriban a 17-es villamos még egészen a Bécsi út - Vörösvári úti keresztezôdésig
járt. A Mosógépgyár fala és a vágány között
talán ha fél méter volt a távolság. Nagyim mivel rosszul látott - nem tudta felmérni, hogy
milyen közel van a villamos, és így a lépcsô
neki ütközött és a falhoz vágta. Koponyaalapi
törés és egyéb súlyos sérülésekben a Margit
Kórházban elhunyt. Ezzel véget ért életem
legboldogabb korszaka. Haza kellett költöznöm a hegyre.
Nem sokkal ezután a nagyapám kórházba
került, mert a víz ráment a szívére. Sajnos már
nem tudtak rajta segíteni. Így rövid idô alatt
mind a két szeretett személy eltávozott az
életembôl. Az egyetlen ember, aki még megmaradt nekem, az Gizi néném. Ô örökölte a lakásnak csak nagy jóindulattal nevezhetô szobakonyhát. A késôbbiekben is az a hely volt a
menedékem, és igazán csak ott éreztem magam
otthon. Mindig odamentem, ha valami sérelem,
vagy baj ért. Gizi néném nagyon sokat segített
rajtam én pedig apró szívességekkel próbáltam
viszonozni. De ez már egy másik történet.
K.A.

ÚJLAKI TÉGLAGYÁRAK
történetét olvashatja, régi képeit
és térképeit láthatja weblapunkon
a „helytörténet” menüpont alatt

www.ohegy.hu
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Dreihundert Höhe
Alig egy bô héttel korábban a
nálunk tanyázó németek elöljárói
ellenôrzést kaptak. Az SS tiszt cingár volt és sápadt arcú, de nagyon
eltökélt ﬁckónak látszott. Valamikor
kora délután jelent meg, hogy
embereit megszemlélje és ellássa
ôket parancsokkal és utasításokkal. A garázsban ült le. Talán arra
a két bakra fektetett ajtólapra, ami
valamiért kimaradt, amikor a ház
épült. Télen általában a muskátlik
laknak rajta. Most azonban ez élesen metszett proﬁlú akármilyenführer üldögél rajta. Térdére
teríti a térképet, úgy igazítja el a
körötte álldogáló embereit. Rajtam
csak végignéz. Lüke magyar kölyök ez! Még ha olyan nagyobbacska is. Nem néz ki belôlem olyasvalakit, akitôl tartani kellene. Akit
egyáltalán érdemes észrevenni.
Aki netán megértené, hogy mit
magyaráz. Ô német és németül
beszél. Halk hangon. Én meg begyakorlottan játszom a kukát, aki
nem hall, semmit nem ért, és nem
is beszél. Valójában eleinte tulaj-
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donképpen nem is nagyon érdekel
a mondókája. Csak akkor kapom
fel a fejem, amikor már másodszor
bök a térképre, és másodszor
hangzik el a „Dreihundert Höhe”.
Nem nehéz kitalálni, hogy az más
nem lehet, mint a Mátyás-hegy.
Cserkészként gyakran volt kezemben térkép és megjegyeztem a
hegy csúcsának szintkottáját.
Szóval Dreihundert Höhe. Ilyen
pofon egyszerû. A nedves fenyô
illata, a felhagyott kôbánya, a
kedves Sacer Mons. A bôgyôk, a
rajgyûlések, a földszagú márciusok, a sarazások, a szántogató
Juhacsek bácsi, a berregô cserebogarak, a gondtalan ródlizások
színhelye. A szilaj hóviharoké, a
nagyböjti Verébházyé, a nyomorúságos két deka élesztôjével. Ahol
tavasszal hólé bôven csurog a folyókában, amit azonban akár félórára is el lehet rekeszteni. A süket
Futura
barlang,
a
kék
sárkányeregetôs szeptemberi egek,
a sziklafalon rekedt idétlen sziklamászók, a heveny erdôtüzek, a

venyigefüst szagú késô ôszi délutánok. A hely, ahol megfér egymással
a pápai trónálló és protonotárius
kanonok, valamint a névtelen
Tárogatós. Ami pipás Berend, a
ﬂúgos Lilusz, a gazdag Brandstein,
a tartózkodó Weiszék és a hangos
Somlóék emlékét ôrzi. És fenn, a
magosban a felpuffadt hasú fehér
felhôk alatt méltósággal körözô
vitorlázó repülôgépek, lent a nedves fûben szanaszét nyáladzó csigák, a kéjesen tekergô földigiliszták? No és a sárga lombokat
lengetô titokzatos Schmidt Park, a
Kubicsek bácsi székely kapuja, a
szikrát hányó valagú mitfárerek...
És mi, mind! Az egész addigi kurta,
mégis élményekkel oly dúsan
megrakott életünkkel. Mimi tantival, a kerti törpékkel, a salabakterrel, a gôzhengerrel. Mamával,
Papával, Napóékkal egyetemben.
Dreihundert Höhe Mindezt, ím
most ebbe a szenvtelen két szóba,
egyetlen zárójeles kifejezésbe tömörítette a HÁBORÚ algebrája.
Értéke már ma sem sok. Holnap
esetleg pedig már nullához közelít.
Vagy azzal egyenlô. S ha így van,
ki lehet, ki kell törölni. Ausradieren.

Árkossy István noteszébôl

Testvérhegy, 2309. november
Angyal szállt az ágyam szélére minap, és így
szólt hozzám:
– Íme, fogd és csatold magadra eme BKV
szárnyakat, majd emelkedj velük a magasba, így
megláthatod milyen lesz a Testvérhegy környezete háromszáz esztendô múlva.
Kaptam az alkalmon, nem sokat vacilláltam,
(jóllehet néhány tollú hiányzott abból a kopottas
BKV szárnyból), és szellôk hátán, máris a lágy
ívû dombok fölött keringôztem a magasban.
Szemeim elôtt csodálatos, zöld vidék terült el.
Ám ahogy lennebb ereszkedtem, mégis azt láttam, hogy fáknak, bokroknak semmi nyoma!
Csak házak, házak mindenütt. És valamennyi
zöldre festve. A háztetôk is zöldek. Mert amióta
100%-os egy telek beépíthetôsége, azóta mindent zöldre kötelezô festeni! S mivel az épületek
összeérnek, a parányi légi jármûveken
hazaérkezô lakosok többnyire a tetôablakon,
vagy a kéményen jutnak be otthonukba.
Távolabb, a magasban, mint mozdulatlan szúnyograj, apró csészealjak parkolnak; némelyiken piros mikuláscsomag virít, pedig még csak
november van. És lám, a Jablonkán megnövelték a kis busz útvonalát! Tíz méterrel. Sajnos,
aki a hátsó ajtón száll le, nem érzékeli a járat
hosszabbodását. Igaz, megígérték, hamarosan
folytatni fogják az útépítést, de egyelôre a Tejút
aszfaltozása van tervben. A Harsánylejtô aljában,
ahol örökre elmosta a víz a kôzúzalékot, már áll
az új völgyhíd. Bár régi szokásához híven továbbra is sopánkodik az Önkormányzat, ámbár
most azért, hogy túl sok a pénz, nincs már hová
tenni. Ezért az Ezüsthegy útjait ezüst lemezekkel

borítják be, az Aranyhegyét színarannyal. Látom
is, amint két napbarnított munkásember ül a
fénylô járdaszegélyen, békésen szalonnáznak,
mivel sietni nem kell a burkolással, amióta alanyi jogon kijár mindenkinek az Örök Élet
Pirulája. Szalonnázhatnak békében, van idô a
végtelenségig.
A Testvérhegyi úton anyóka battyog fölfele.
Az üzletközpontból vásárolt csirke farhátat, akciósan, igen boldog vele, miután százötven éve
már ezt eszi. Fölötte fekete légi-terepjáró húz el,
leröhög belôle az ifjú titán, arca csillog a
pírsingtôl, feje virít, akár egy sziporkázó óriás
diszkógömb. És az anyóka máris ugrana félre,
föltéve, ha lenne járda, de nincs, igaz azt is
ígérték: meglesz, legkésôbb százhúsz év múlva.
Távolabb, vén Mercedes veselkedik a hegynek:
öreg szippantó kocsi. Végtelen esztendôk óta jár
erre; Serény Józsi dolgozik rajta (reméli, még
vagy ötszáz évig), ha el nem veszíti idôközben
kényelmes munkahelyét. Józsi a Holdon lakik,
onnan jár le szippantani. Szép kis háza van ott,
sziklakerttel, idônként le-lefújja róla a csillagport, elgyönyörködik benne. Egy kisvállalkozása is van ott, mert így nem kell az APEH-nél
bejelentenie. Igazán szerencsésnek érezheti
magát, mivel még az ükapjától örökölt három
köbméter Margit körúti enyhén szennyezett
levegôt, azt mutogatja büszkén, jó pénzért, szép
üvegtartályban a kíváncsi ûrutasoknak.
Legutóbb, egy hazánkﬁa akart meglépni a tartályokkal, ám hamar lefülelték: hatszáz év
letöltendôt kapott. De mi az a hatszáz esztendô
annak, aki örökéletû?

Idejétmúlt bejegyzés az már a
hadmûveleti naplóban.
Dreihundert Höhe. Magyarul
háromszázas magaslat. Vonatkozási
pont. Taktikai okokból további parancsig feltétlenül ellenôrzés alatt
tartandó. Hogy utána mi a teendô,
azt a következô parancsban fogják
megkapni. A tiszt föltápászkodik.
Felhúzza a kesztyûjét. Hanyagul
náci tisztelgésre lendíti a karját.
Látszik rajta, hogy fáradt. Ám mennie kell, mert erre kötelezi a hûség,
erre szólítja a kötelesség. A „Führer
parancs”, mely szerint Budapestet
az utolsó házig védeni kell.
Emberei visszahevernek a tetves
rongyokra. A váltásig még van egy
kis idô. Nagy hülyeség nem kihasználni. Úgy lehet az éjszaka megint
nehéz lesz. Én meg azon kezdek
töprengeni, hogy talán most ért
véget valami. Visszavonhatatlanul.
Hogy ez után bármi lesz is, már
nem lehet az, ami volt.
Visszagondolva már tudom,
hogy mi az, ami ott és akkor alámerült. A gyerekkorom volt az.
(Részlet Borvendég Béla
„Dreihundert Hôhe” címû
emlékiratából)

A Testvérhegyi út aljában, a Bécsi útnál elkerített területre lettem ﬁgyelmes, ami körül tolongtak az Androméda ködbôl érkezettek.
Bámulták a huszonnyolc féle színû aszfaltból
összefoldozott hepehupás útburkolatot. Fölötte
óriás kivetítô jelzi: „Háromszázhetven éves”.
Tény: jó pénzt hoz az Önkormányzat konyhájára. Különben úgy tûnik, nagyobb világcsodája
lett, mint az aquincumi mozaikok. Mert olyant
már láttak. Ilyet még nem.
A távolból a Duna medre hívogat. Víz, rég
nincs benne. Eladták. Minden csöppjét.
És váratlanul sipító hangot hallok. Tudom:
Serény Józsi dolgozik a rozsdás Mercedesszel,
boldog, hiszen a Kapaszkodó utca csatornázatlanságának háromszázötvenedik évfordulójára
rendezett ünnepségen új gégecsövet szereltek
hûséges autójára, miután a régi több helyen
lyukas volt már, mindegyre szivárgott belôle a
szennylé.
Egyébként: igazi, bársonyos itt a csend. Az
anyóka is ráérôsen baktat hazafelé a csirke farháttal. Nem kell sietnie. Ô is, gondjai is, immár
örökéletûek.

Csókavár
INGATLANKÖZVETÍTÔ BT.
keres és kínál házakat,

telkeket, lakásokat
a hegyen és a síkságon.
Keressék Seres Erikát!
Telefon: 30-442 1199,
e-mail: laborc2000@t-online.hu
www.ingatlan.com/csokavar
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ERDÔALJÁSOK! - FIGYELEM!
60 éves az iskolánk. Készítsünk közösen születésnapi ajándékot!
Kérünk szépen mindenkit, akinek van jó fotója, videója, rajza, leírt
története, amelyet érdemesnek tart publikálásra, hozza be az iskolába.
Szívesen fogadunk régi füzeteket, tankönyveket, ellenôrzô könyvet,
oklevelet, visszaemlékezést vagy bármilyen „erdôaljás” relikviát. Ezeket
lefotózzuk vagy beszkenneljük, hogy végül egy jubileumi digitális
évkönyv formájában közkinccsé tehessük. A leadási határidô: 2010. január
15. Terveink megvalósításához az Erdôalja Alapítvány nyújt egyedül
segítséget, ezért minden pályázati lehetôséget vagy bármilyen támogatást
szívesen fogadunk.
Az együttmûködést elôre is köszönjük.
Jubileumi munkacsoport

Amikor elsôsök
voltunk, 1966-67
Hátsó sor, balról jobbra: 1. Tóth Zsuzsi 2.
Erôs Lali 3. Benyó Tibi 4. Nagy Kati 5. Gulyás
Géza 6. Csobai Laci 7. Galamb Pityu
Középsô sor, balról jobbra: 1. nem tudom
2. Kvárik Kati 3. Lajter Pista 4. Labáth Gabi 5.
Cseke Margit 6. Tóth Guszti 7. nem tudom
Elsô sor, balról jobbra: 1. Víg Laci 2.
Trautmann Klári 3. Panák Jani 4. Ildi néni 5.
Békeﬁ Zsuzsi 6. Tarcsa Vera 7. nem tudom

2009. november

Bridzs klub hírei
Ebben a hónapban kiderült,
hogy nemcsak bridzselni szeretünk, (nem mertem írni, hogy tudunk is), hanem remekül szüretelünk. Emlékezetes volt az a szép
ôszi nap, amikor néhányan elmentünk a Ház által szervezett szüretre.
Az idô is szeretett bennünket,
csodás napsütésben dolgoztunk,
kaptunk ﬁnom reggelit, pálinkát,
szíves fogadtatást, a munka végeztével pedig remek ebédet és friss
mustot.
Nagy elôkészületek történnek a
novemberi versenyekre. Nagykanizsán lesz az Országos Csapat
Bajnokság selejtezôje, amelyen
egy, vagy két csapattal szeretnénk
részt venni. Idôrendben a
következô az immár hagyományos
minden évben megrendezett
Hanák Sándor emlékverseny
lesz, amely egy ünnepélyes keretek között megrendezett egyéni
verseny. Ezen mindenki játszik
mindenki ellen, a gyôztesét pedig
kupával jutalmazzuk.
A harmadik egy több fordulós
páros-verseny, ahol szintén mindenki játszik mindenki ellen, de
ezúttal párosonként.
Ha valaki kedvet kap, és remélem lesznek néhányan, jelentkezhet még mind a kettôre Raksányi
Györgynél, vagy Minarik Attilánál.
Októberi szokásos pezsgôparti
eredményeink: 1. Mátyás Károly és
Minarik Attila; 2. Lovász Ágnes és
Lovász László; 3. Lux Judit és
Szepesi Vera. Gratulálunk a
gyôzteseknek!
Lovász Marietta

APRÓHIRDETÉSEK

Ôszi takarítás a hegyen. Október 10-én, szombaton reggel az Erdôalja úti iskola elôtt gyülekeztek azok, akik
tenni szerettek volna a környezetük megtisztításáért. Az Önkormányzat biztosított számunkra zsákokat a várostakarítási akció keretében, és ôk állták az elszállítás költségeit is. Mi pedig 34 db zsákot tele is pakoltunk hulladékkal. Az utcákon, a barlangnál és a Virágos-nyereg felé vezetô hegyi úton is gyûjtöttünk. Itt hegyi kirándulók
is csatlakoztak hozzánk. Szerencsére szép idônk volt, úgyhogy ebédidôig folyamatosan tudtunk gyûjteni.
Munkánk végeztével, egy órakor rakott krumplival várt minket Mikes Kriszta a Táborhegyi Népházban.

NŐI SZAKASZ

FEHÉRNEMŰ KISKERESKEDÉS

• ANITA kismama, szoptatós
és sport melltartók
• alsóneműk, harisnyák, hálóruhák, köntösök
• normál, nagy és extra méretű melltartók
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• Fodrász hajvágást vállal! Férﬁ-nôi, a
klasszikustól a divathajig. Szükség esetén
házhoz megyek. Viniczai Sára tel.:
30-457 1021
• Dr. Szabó Katalin megnyitotta Reuma és
Lézerterápiás
rendelését:
DUNA
MEDICAL 1036 Budapest, Kiskorona u.
20. Bejelentkezés: 387 1508; Szükség
esetén háznál is kezel.
• Ha feleslegessé vált a jó állapotú 80 l-es
villanyboylere ne dobja ki, szívesen átvennénk. Óhegy Egyesület 430 1326,
vagy Mikes Kriszta 20-886 4045
• Nyugdíjas hölgy vállal a hegyen kisebb
lakás takarítását, gyermek gondozását
reggel 9- 14 óráig. Megbízható! Tel.:
30-598 8779
• Keresem,
megvenném
Silló-Seidl
György: Apám Óbudája címû könyvét.
30-230 6994
• Óhegy-hírek korábbi számai kérhetôk
Mikes Krisztától (t: 20-886 4045), és
megtekinthetôk a www. ohegy.hu
weboldalon.
• Bútorklinika a hegyen! Mindenféle bútor
javítása, felújítása, antik és stílbútorok
szakszerû restaurálása! Tel: 388 2464
vagy 20-378 801
• Angol tanítás, korrepetálás a hegyen,
gyakorlott tanárnônél. Tel: 20-213 1738

2009. november

AZ EGYESÜLET
HÍREI
Árverés a Házért
Megtörtént az Árverés. Bár, ha
valaki a nagy aukciós házak árveréseihez hasonlítaná, akkor téved. Ez
inkább egy szeretettel teljes társasjáték volt, aminek – ahogy ez korábbi körlevélben is leírtuk – három
szereplôje volt:
- Az egyik, aki a már talán nem
használt, de mégis féltett kincseit,
évek óta ôrzött tárgyait a köz javára
odaajándékozta, árverésre bocsátotta.
- A másik, aki licitált, de nem
azért, mert valami hallatlan értéket
olcsón kívánt megszerezni, hanem
azért, mert a ház javára szánt
pénzadománya fejében, mégis valami szép emléket vigyen magával.
- Harmadik szereplôje az
Egyesület, aki az adományt tisztességgel, az ügy iránt elkötelezett
módon az épületbe fekteti.
Aki ebben a társasjátékban tehát
részt vett, az mind-mind a Ház javát
szolgálta.
Az árverés mögött az egyesületi
tagok összehangolt munkája volt. A
kalapács (helyett húskloffoló) Rafﬁ
Éva kezében volt. A munkában segített Mikes Kriszta és Balázs, Márk
Mirkó, Benyó Dóri, Kiss Kati,
Várkonyi Bea. A becsüsök Várkonyi
Zsolt és Szederkényi József voltak.
Köszönet jár munkájukért.
És néhány adat: 146 tárgy került
kalapács alá. Festmények tálak,
szobrocskák, szobabicikli, kitömött
fácán, kürt, emlékplakettek, könyvek stb. Közel 40 talált gazdára.
A kapott támogatás örömünkre
szolgált. Összege 260.- eFt, ami kiﬁzetetlen számláink közel felét fedezte.
A tárgyak egy része visszakerült
korábbi tulajdonosához, de több,
mint 60 még új gazdára vár. Ezek
megtekinthetôk a Népházban, vagy
a www. ohegy.hu weboldalon, és a
megjelölt adomány fejében át is
vehetôk Mikes Krisztától (t: 20-886
4045), egy elôre egyeztetett
idôpontban. Karácsony elôtt, december 12-én, szombat délelôtt jótékonysági vásárt rendezünk, a Ház
javára.
Szeretettel várunk minden
érdeklôdôt. Ne feledjék, nagyon
sokat segítenek adományaikkal.
Felcsuti László
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,,Egynek minden nehéz,
sokaknak
semmi sem lehetetlen”

Megtörtént a felújítás
A Táborhegyi Népház csatornázása és mosdóblokk felújítása komoly költségekbe verte az
Egyesületet. Úgy reméltük, hogy
az új csatornabekötés az épületben csupán részleges bontást igényel majd, de mint bebizonyosodott, az egyik munka a másikat
lavinaként hozta magával. A helyzeten csak sokak tárgyi adományával (burkolólapok, ablakok,
radiátor, stb.), hegylakó barátaink,
szakembereink társadalmi munkájával (földmunka, építômesteri és
gépész szerelési munka egy része,
elektromos szerelés, burkolás,
szobafestés, stb.) sikerült úrrá
lenni.
Munkánk eredményeként ma
egy mindenben új, a korábbinál
sokkal kényelmesebb, karbantarthatóbb mosdóblokk jött létre,

benne egy akadálymentes wc-vel,
pelenkázóval.
Az építést a válaszfalak alapozásával, a talajvíz elleni szigeteléssel
kezdtük. Kiépítettük továbbá a
telken belüli komplett csatornahálózatot, a kisházat is bekötöttük, és
átépítettük az épületen belüli csatornarendszert is.
Ki kellett cserélnünk az épület
egyik vízbekötését a másik megszüntetésével. Ez az elôtéri padló
részleges bontásával és újraburkolásával, majd a helyiség festésével
járt.
Módosítani kellett a felsô épületrész fûtési hálózatát is, elrejtve a
falon és mennyezeten haladó
csöveket.
A mozgássérült WC elfoglalta a
ruhatár helyét, ezért az elôtérben
még ruhatárat kell kialakítani.

Köszönet
Az Egyesület Vezetôsége köszönetét fejezi ki azoknak, akik
tárgyi adományukkal, munkájukkal hozzájárultak a Táborhegyi
Népház felújításának munkáihoz.
Ôk pedig:
Szantner Zsuzsa (burkolólapok

a teljes felületre), Felcsuti László
(tervezés, szervezés), Vitályos
Tibor (építômesteri munkák egy
része), Bercsényi Pál (gépész
szerelési munkák egy része),
Toldi István (földmunkák), Rigó
József (szobafestô, mázoló mun-

Néhány befejezô munka még hátra
van, mint pl. villanyboyler vétele,
tükrök elhelyezése, stb.
Az építés az Önkormányzattal
közös beruházássá vált. Az
Önkormányzattól kapott 2.500.mFt-ot ugyanis adományokból és
pályázatokból 860.- eFt-tal fejeltünk meg (Vacsora a Házért,
Árverés a Házért, NCA pályázat,
egyéni adományok). Többen
építôanyagokkal leptek meg bennünket, és néhány szakember pedig társadalmi munkát végzett.
Ezek értéke 2.100.- eFt. A létrehozott érték összesen 5.460.- eFt.
Tagságunk és látogatóink a
munkával elégedettek. Bízunk
abban, hogy a megvalósult csatornázás és vizesblokk hosszú ideig
értéktartó lesz.
az Elnökség
kák), Polgári Elemér (törmelék
elszállítás), Sugár György (új
hôszigetelô ablakok), Kádár
László (csatorna tervezése, engedélyeztetése), Helter Tamás (ablak szerelés).
Az Egyesület Vezetôsége nevüket az egykori a házépítôk neve
mellé helyezi.

Állandó programok a Táborhegyi Népházban
1037 Budapest, Toronya u. 33.
HAVILAP (MKM 226.674/1998)
Kiadja: Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete,
1037 Bp., Toronya u. 33.
Telefon: 430-1326
E-mail: egyesulet@ohegy.hu,
web: www.ohegy.hu
Felelôs kiadó:
Felcsuti László elnök.
Szerkesztôk:
Jármayné Tatár Judit, Mikes Kriszta,
Szász Kálmán.
Hirdetésfelvétel: Óhegy Egyesület.
Telefon: 430-1326
Elôkészítés: Petit Typo Bt.
Nyomás: MédiaPress 1990 Kft.
Megjelenik: 3000 példányban

www.ohegy.hu
Olvashatja híreinket,
rendezvényeinket,
böngészhet archív cikkeink
és fotóink közt.

Társastánc felnôtt kezdô
Társastánc felnôtt középhaladó
Társastánc felnôtt haladó
Társastánc iﬁ kezdô
Társastánc iﬁ haladó
Jóga
Zenebölcsi
Nôi torna
Férﬁ torna
Pilates torna
Bridzs klub
Hastánc

hétfô
hétfô
hétfô
szerda
szerda
hétfô
kedd
kedd, csütörtök
kedd, csütörtök
szerda, péntek
szerda
péntek

19.00-20.00 h
20.00-21.30 h
20.00-21.30 h
15.30-16.30 h
16.30-18.00 h
17.00-18.30 h
10.00-11.00 h
18.00-19.00 h
19.30-20.30 h
8.00- 9.30 h
18.00-22.00 h
18.00-19.30 h

Sáringer Kálmán önkormányzati képviselô fogadóórát tart minden
hónap elsô keddjén, 17.00-18.00 h.
Egyesületi iroda nyitva tartása: hétfôn 8.00-11.00 h, szerdán 17.0019.00 h.
A hét többi napján elôre egyeztetett idôpontban: Mikes Kriszta, tel.:
20-886 4045. Gondnok: Kiss Gabi, tel.: 20-886 2636. Bejárat a Népház
udvaráról.
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XIV. évfolyam, 9. szám

Óhegy-hírek

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót vagy kérdezze meg kezelôorvosát, gyógyszerészét!

TESTVÉRHEGYI GYÓGYSZERTÁR
EUROCENTER 1037 BUDAPEST, BÉCSI ÚT 154. TELEFON: 437-4618
www.testverhegyi-gyogyszertar.hu
NYITVA: HÉTFÔ-PÉNTEKIG 8-20 ÓRÁIG, SZOMBATON: 8-14 ÓRÁIG.

Bízzon meg több,
mint 6 éves szakmai
tapasztalatomban
amit KIZÁRÓLAG
ÓBUDA HEGYVIDÉKI
ingatlanok forgalmazásával
szereztem meg!

Sági Magdolna
ingatlanbróker

LENS OPTIKA

Iroda: Remetehegyi út 52.
Telefon: 06 30 378-5113
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EUROCENTER ÓBUDA
1032 BUDAPEST BÉCSI ÚT 154. I. EM.
TELEFON: 437-4629

2009. november

