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ÓBUDAVÁR 
 
Szeptember 20-án ismét Óbudaváron jártunk, hogy 

elvégezzünk egy sürgető munkát. Négyen utaztunk, így 
egy kocsiban elfértünk a végtelenül kitartó fuvarozónk-
kal, Végh Bandival, Korompay Évával (aki átszervezte 
programját, hogy tudjon segíteni), Bajnok Danival (aki 
előző napon (!) védte meg doktori disszertációját  ettől 
nagyon megilletődtünk ezúton is gratulálunk, Dani!). 
Külön elismerés illeti Gyöngyöt is, aki vállalta, hogy 
ezen a gyönyörű őszi napon egyedül viseli gondjukat a 
Bajnok-gyerekeknek. 

 
Szerencsére napsütéses, szép idő volt ahhoz, hogy 

megvalósítsuk, ha nem is magunkat, csak egy tervünket: 
a ház régi részénél 
szerettük volna a 
csatornát elvezet-
ni, ugyanis a sa-
rokban épp a ház 
alapjához gyűlt 
eddig a víz. 
Örömmel közlöm, 
hogy a feladatot 
sikerült igen jól 
megoldaniuk a 
férfiembereknek, a 
kisebb tereprende-
zéssel, fakivágás-
sal, csatornatisztí-
tással együtt.  

A női páros 
mindaddig a kert-
ben tett-vett. Ki-

csit lehangoló volt a betegség vagy kiszáradás miatt 
kivágásra ítélt fák megjelölése, s azt tapasztaltuk, hogy a 
rengeteg eső miatt már sok rossz volt a felszedett dió-
szemek között, sőt ki is csíráztak a földön. A birsalma-
bokrokról a termés többnyire lehullott, a kevés, még fán 
lévő birsalmák is romlásnak indultak, bár megeshet, 
szedtek is belőle „arra járók”. Sajnos nincs bekerítve a 
telek, így bárki szüretelhet, mint ahogy meg is tették a 
jelek alapján. A nyáron még nagyon szépen mutatkozó 
szőlőn alig találtunk már fürtöket, a csonkokból ítélve a 
javát valaki leszedte, és persze a madarak is besegítettek 
(de ők a szárakat meghagyták). 

2015 tavaszán szándékozzuk a kertet bekeríteni, de 
erről majd időben írok pontosabb részleteket.  

Most az október 23-ára tervezett óbudavári napra ké-
szülünk. Szeretnénk a Bokorház tetőszerkezetét szaksze-
rűen, szakemberekkel megvizsgálni, s véleményük alap-
ján a sürgető feladatokat feltérképezni, listázni, majd 
áttekintve a lehetőségeket, terveket szövögetni… 

 
*** 

Érdekes volt olvasni a Koinónia 2014. augusz-
tus-szeptemberi számában Gyurka bácsi Óbudavár 
című számvetését. (Vajon melyik évben íródott?) 

Bizony, már ő is arról panaszkodott, hogy „a cse-
resznyefát kopaszra szedték”, de nem tudta eldönte-
ni, „Madarak vagy nem madarak?” 

Óbudavári tartózkodásának dokumentálása alap-
ján szinte látom, amit olvastam: „¡K boldogan jöt-
tem, amikor volt egypár napom, melyen nem volt 
közösségi összejövetelem, s itt lent írtam a Naplót, 
vagy szerkesztettem a Koinónia következő számait, 
és délután öt órára átmehettem a templomba haran-
gozni elsőt.” 

Gyurka bácsival többször beszéltünk „Óbuda-
vár” sorsáról, s a megtartás/használás iránti remé-
nyét kifejezve bízta rajtam keresztül a BOKKE-ra, 
sőt röviddel halála előtt még vásárolt hozzá egy 
szomszédos telekrészt is. Ezért is szeretnénk a Bo-
korházat lelkigyakorlatos házzá fejleszteni és kiala-
kítani az emlékszobát. 

 
Bármilyen hozzászólást, ötletet, ajánlást szíve-

sen fogadok, elérhető vagyok a  
vegh.gyorgyi@gmail.com e-mail címen  
vagy a +36/30-369-3419 mobilszámon. 
 
[Megjegyzem, van az írásban egy apró tárgyi té-

vedés. Gyurka bácsi és Kovács Teri óbudavári nya-
ralója akkor került a BOKKE égisze alá, amikor 
Teri, már nagyon betegen, Debrecenbe költözött. 
Ugyanis addig Teri nevén volt.] 

 
 
 

 
 
OLVASÓI LEVÉL 
 
Megihlettek Bóta Tibor, Faragó Ferenc és Végh And-

rás cikkei a 2014. augusztusi Koinóniában. Morálisból 
írtam egy szakdolgozatot 1979-ben, egy-egy szemesz-
ternyi filozófiát is adtam le különböző „zugiskolákban”. 
De a matematikában nem vagyok járatos és a pénzvilág-
ban sem. Mégis használnék egy kereskedelmi analógiát 
a szabadságra. A szabadság olyan, mint a pénz. Amíg 
nálam van, addig lehetőség dolgok és szolgáltatások 
megszerzésére. Zsugori uramnak öröme telhet a kupor-


