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Lesz útépítés az Iskolánál
A képviselôtestület megszavazta, és a tervek szerint még a nyáron megépül az Erdôalja út, a Királylaki út és Széphegy utca közötti szakaszon. –kaptuk az
információt Szepessy Tamás alpolgármester úrtól. Az
egyébként magas költségek részbeni fedezetére pályázaton indult az Önkormányzat, jó eséllyel.
A járda-út-parkoló elhelyezésére, a meglévô közterület szélessége meglehetôsen szûk, ezért az iskola
elôtt a parkolás egy szakaszon ferde beállással és egy
szakaszon csak párhuzamos leállással történhet. Cél a
kétirányú forgalom megtartása, mert az egyirányúsítás
jelentôsen megnehezítené az iskola megközelítését,
és az Újlak II. közpark körüljárhatóságát. A Széphegy
utcánál áthelyezik az út közepén álló villanyoszlopot.
Mivel néhány telek kerítése a közterületen áll,
ezért számolni kell azok jogi határra való átépítésével. Az érintett tulajdonosok kiértesítése még az elmúlt évben megtörtént, az áthelyezésére azonban az
útépítés megkezdéséig haladékot kaptak.
(az Elnökség)

NYITNIKÉK BÁL
Tavaszváró bál a Táborhegyi Népházban!

2007. április 14-én, szombaton, 18 órától.
Megkülönböztetett szeretettel várjuk a névnapjukat ünneplô Tiborokat!
A bál bevezetôjeként indul többrészes programunk

SZTÁROK A HEGYEN
címmel:

Bódy Magdi Zene Szalonja
A Szalon elsô vendége:

Somló Tamás
A bálon a zenét és a fantasztikus hangtechnikát

Mezô András
biztosítja.
Fellépnek az Óhegyi hastánccsoport elbûvölô asszonyai, az

„Ezeregyéjszaka Csillagai”
Aki kék színt visel magán, koktélt kap.

ISKOLAI BEIRATKOZÁS

Belépôjegyek 1700 Ft-os árban kaphatók a Népházban, az Erdôalja úti és Domoszló úti ABC-ben

a II. Rákóczi Ferenc Általános
iskolába
(1037 Budapest, Erdôalja út 5.)

(Továbbit lásd még a 3. oldalon)

április 19. (csütörtök) 8.00–19.00
valamint április 20. (péntek) 8.00–18.00
Kérjük hozza magával az óvodai szakvéleményt,
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
és a lakcímet igazoló okmányt.

BRIDZSTANFOLYAM
Alapfokú bridzs tanfolyamot indít
a Táborhegyi Népházban mûködô
Budai Motoros Klub Bridzs Szakosztálya
2007. április 23-tól, hétfônként, 18-22 h-ig.
Jelentkezés, további felvilágosítás:
Raksányi Györgynél a 30-948 4458 telefonon.

KÖLTÉSZET NAPJA
a Táborhegyi Népházban.
Közremûködnek az

Erdôalja úti Iskola diákjai
és Huzella Péter
zeneszerzô, gitármûvész,
április 13-án, pénteken, 16.00 órakor
(Részleteket lásd 3. oldalon)

6 nap autóbusszal a

FELVIDÉKEN

Pirchala István, a sütés-fôzés tanfolyam vezetôje,
az ebédosztás elôtt ismerteti a vendégekkel az
elsô nap tananyagát: a pörkölt, a paprikás, és a
gulyás készítése közti alapvetô különbséget. Akkor még nem tudták, hogy mindenki éhes marad.

A szünet elôtti pénteken ötven Erdôaljás vette
körül a Népház nagytermének asztalait. Az elsôs
és harmadikos gyerekek tojások festésével,
díszítésével készültek a Húsvétra. A tanító nénik
és az egyesület tagjai ötletekkel segítették ôket.

Vasárnapi ebéd

KERESD FEL
ÓBUDA KÖZÉPKORI
EMLÉKEIT

április 15-én 13.30-kor
a Táborhegyi Népházban
Szakácsok, a

„Sütés-fôzés a szabadban”
tanfolyam résztvevôi.
Menü:
sülthúsok, darált húsok bô választéka,
köretekkel és mindenféle ínyencség
Jegyek csak elôvételben vásárolhatók
1000 Ft-ért (gyerekjegy 500 Ft)
a Népházban, vagy az Erdôalja úti
és Domoszló útjai ABC-ben péntekig.

Az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete
és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
közös pályázata.
A pályázat célja, hogy megismerd
Óbuda középkori emlékhelyeit, mûemlékeit,
azokat szüleiddel, nagyival,
vagy más kísérôvel együtt személyesen is
felkeresd.
(Részletek a 11. oldalon)

(Hont, Zolyom, Liptó, Árva, Szepes, Sáros, Gömör)

május 19. és 24. között
(Részletek a 11. oldalon)

AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE MINDEN KEDVES OLVASÓNAK,
KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁN!
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Most volt elsôs a kislányom
Beszélgetés Szappanosné Majzik Erikával – Erika nénivel –
az ôsztôl induló 1. A osztály tanítónénijével
Tudja-e már ilyenkor is az elsôsöket váró tanító néni, hogy
mivel telik majd el az elsô hét?
- Olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy a kisebbik lányom most elsôs, a nagyobbik harmadikos,
tehát nagyon testközelbôl érzékelem ezt a helyzetet.
Végig nyomon követtem az ô életüket. Nézem folyamatosan, mit tanulnak, mi okoz problémát.
Az én fiaim már 25 évesek, nem nagyon emlékszem azokra a régi idôkre. Segítsen nekem, mit lehet kezdeni ezekkel a
kicsikkel az elsô hetekben?
- Bevezetni ôket az iskolába, megismertetni velük
az iskolai rendet, hogyan zajlik az iskolában az élet,
hogy megszokják, ne féljenek, örömmel jöjjenek. Játékos feladatok, sok-sok éneklés. Nézegetjük könyveinket, ismerkedünk, barátkozunk egymással. Szép
lassan elkezdünk beszélgetni, képekrôl fogalmazni –
természetesen szóban – és csak hat hetes bevezetô
szakasz után kezdjük el a komolyabb munkát.
Úgy hallottam, idén még egy gólyatábort is szerveznek a
kicsiknek.
- Igen-igen, pár nappal az iskola kezdés elôtt,
hogy még jobban összeszokjunk. Hisz akkor még
csak miénk az iskola, csendesebb, mint az évnyitó
után. Itt lesznek kézmûves foglalkozások, kézügyesség-fejlesztô gyakorlatok, olyanok, amilyeneket már
az óvodában megismerhettek. Ez számukra már nem

fárasztó, csak az a különbség, hogy más, iskolai környezetben csinálják.
Mennyit ismerhetnek meg elsôseink az iskolából itt az elsô
hetekben?
- Mi körbevezetjük ôket. Az elsô héten megmutatunk mindent, mi merre található. Bevisszük ôket
még a tanári szobába is, megmutatjuk az igazgatói
irodát, a titkárságot, tehát ha bármi van, tudják, hová kell menni.
Sok érdekes van az iskolában, ebédlô, tornaterem, ez nekik még új, bár sok kisgyerek jár úgynevezett „suliváró” foglalkozásokra.
Izgalmas pillanatok ezek. Szüleim mesélték, mikor az évnyitóról hazamentem, az volt a legnagyobb problémám: hogyan fogom megismerni a tanító nénit, ha másnap másik ruhában lesz?
- Akik voltak már „suliváró” foglalkozásokon, azoknak már ismerem a nevét, ôk is tudják az én nevemet, biztosan nem lesz nekik olyan nagy törés. Izgulnak így is, nagy izgalom az iskolakezdés, de mégsem
vadidegen nekik az ember.
Lehet, hogy buta a kérdés, de kér-e tanácsot most elsôs kislányától, hogy mit kell tennie majd az elsôsöket váró tanító néninek?
- Bizony szoktam. Én mindent megkérdezek, mit
hogyan csinálnak, mit játszanak, szóval tanulok fo-

Szia Klári néni!
beszélgetés Komjáthyné Ignácz Klárával – Klári nénivel –
az ôsztôl induló 1. B ostály tanítónénijével
Több év távollét után ismét itt az Erdôalján?
- Itt kezdtem a Fôiskola elvégzése után, ez életem
elsô iskolája és remélem az utolsó is. Más iskolában
még nem dolgoztam, Ágoston Pista bácsitól kezdve
minden igazgatóval dolgoztam, még a családi vállalkozásban töltött éveim is úgy jöttek ki, hogy nem
volt az iskolának olyan vezetôje, akinek az idejében
ne tanítottam volna.

Mikor lesznek az óvodás foglalkozások?
- Már voltak, az egyiket Szappanos Erika kolleganôm, a másikat én vezettem. Ha két osztály lesz,
akkor mi foglakozunk majd a kicsikkel. Erikáé lesz az
1.A, enyém az 1.B.
Mi következik az óvodás foglalkozások után?
- Lesz még egy bemutató óra, és augusztus végén
gólyatábor! Erre nagyon büszkék vagyunk, mert tudomásom szerint ezt máshol nem csinálják.
Gólyatábor az elsôsöknek?
- Igen. Ez egy nagyon jó kezdeményezés. Jönnek
a kicsik és próbálgatják az iskolát. Még csak az Övék.
Megtanulják a környezetet. Megismerkednek velünk
és egy kicsit egymással is. És ez azért nagyon jó,
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mert óriási stressz a kis elsôsöknek az évnyitó. Rengeteg ember, sok-sok nagy gyerek. Nyüzsgés és ôk
elveszettnek érzik magukat. Ebben segít a gólyatábor.
Lehet-e tanmenetben elôírni a tanév elsô napjaiban mivel
kell foglalkoznia a tanító néninek?
- A gyermek határozza meg a teendôket, ôhozzájuk kell alkalmazkodni. A 45 perces óra sem mindig
45 perc, ha a gyerekek ezt egy adott napon nem bírják.
Hogyan szólítják a kis elsôsök Tanítónénijüket?
- Még tegezôdésben vagyunk. „Szia Klári néni!”
Persze késôbb ez majd alakul, komolyodik.
Mit üzennél az elsôsök szüleinek?
- Talán azt, hogy ma már nem az a legfontosabb,
hogy már elsôben minél több dolgot megtanítsunk.
Az alapok lerakása a fontos. Írni, olvasni, számolni
megtanulni. Ez a legfontosabb. De ennek biztos
alapnak kell lennie. Szinte minden az elsôben dôl el,
ez a pedagógus számára a legnehezebb, de a legszebb, legtöbb örömet is adó feladat!
Tudunk valami csábítót mondani jövendô kis elsôseink
szüleinek, hogy miért válasszák az „Erdôaljai iskolát”?
- Csak el kell jönni ide az iskolába és körülnézni.
Meg lehet nézni azt a sok felhôtlen gyermekarcot. Az
a családias érzés amit a gyermekek éreznek, és ahogyan viselkednek, állítom ilyen nem sok iskolában
van. Ezek a gyerekek úgy jönnek hozzánk az iskolába, mintha haza mennének. Ez a stressz-mentes élet
segíti ôket abban, hogy képességeiket kibontakoztassák, sikereket, eredményeket érjenek el. Hogy
boldog, sikeres felnôttekké váljanak.
A beszélgetést lejegyezte:
Babiczky László

lyamatosan. Mi mindent megbeszélünk, van amit
csak elraktározok, de bizony néha föl is jegyzem,
amit kislányomtól hallottam.
Üzen-e valamit a jövendô elsôseink szüleinek?
- Szeressék nagyon a gyerekeket. Ne tanuljanak
velük, de meséljenek nekik sokat. Bizalommal küldjék hozzánk a gyerekeket, mert jó ez az iskola, jó a
légkör a falakon belül, és jó a levegô az udvaron, így
sokat leszünk a szabadban. Ez utóbbi egy „lenti” iskolában nem valósítható meg. Remek itt az „erdôalján” ez az iskola!
A beszélgetést lejegyezte
Babiczky László

Gratulálunk
Zsigmond László építész táborhegyi lakos, egyesületünk tagja,
március 13-án Ybl Díjat kapott. Fogadjanak egy részletet a díj indoklásából:
„Építészi munkássága több
szállal kötôdik az organikus irányzathoz, de ezen belül a maga útját járja. Alkotói
módszereit a józan mértéktartás, az arányosság, a
tartalom és a forma kiegyensúlyozottsága jellemzi.
Lakóházai, oktatási, nevelési és szociális rendeltetésû épületei jól funkcionálnak. Karakteres formaviláguk nem öncélú, hanem a használati érték egyik
eleme. A veresegyházi idôsek otthona a maga mûfajában szinte egyedülálló, nagyfokú tervezôi empátiát és humánumot mutató épület-komplexum. Zsigmond László nagy feladatokat vállalt és teljesített
Veresegyház Város fejlôdésében, valamint a beregi,
árvíz sújtotta Tákos újjáépítésében. Pályafutását általában is az elhivatottság, a közösségek szolgálatának felelôs és következetes vállalása jellemzi.”
Gratulálunk sikeréhez, és további munkájához sok
energiát, idôt, jókedvet kívánunk. Munkái megtekinthetôk a www.kvadrum.hu honlapon.
(szerkesztôség)

DOUBLE PIZZÉRIA ÉS ÉTTEREM
Minden kedves Hegyvidékit és Óbudait szeretettel
várunk magyaros étlappal, csülök specialítással,
friss salátákkal, olasz pizzákkal.
Munkanapokon 11.30-tól 15.00 óráig házias ebédet
fôzünk menü áron!
Térjen be hozzánk a Bécsi út 170-be (a Farkastorki
út sarkánál) és kóstolja meg remekeinket!
Asztalfoglalás illetve házhoz szállítás 244 2244
vagy a 30-326 5916 telefonszámon.
www.double.hu

Óhegy-hírek
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Bódy Magdi
Zene Szalonja
Bódy Magdi ismert énekesnô szalonja már az ALEXANDRA könyvesház pódiumán sikeresen bemutatkozott, ahol vendégei voltak Charlie, Rácz Kati, és
még több, jobbnál jobb énekes, akik az igaz zene hívei és elôadói. Mesélnek életükrôl, pályafutásuk nehézségeirôl, és olyan dolgokról, amikrôl máshol nem
beszélnek. Magdi közvetlen stílusában ôket teljesen
feloldja, még a titkaikat is elárulják! Természetesen
énekelnek is, így örömteli percekkel ajándékozzák
meg a közönséget egy órán keresztül.
„Én személyes ügynek tartom, hogy zenész barátaimat közvetlen közelrôl, és igazi emberi mivoltukat
bemutatva fedjem fel róluk az igazságot” - mondja
Bódy Magdi, a jazz királynôje.
Kérésünkre április 14-én Bódy Magdi a Táborhegyi Népházban is megrendezi Zenei Szalonját.
Vendége Somló Tamás lesz. A boltokból már eltûnt
CD-k a szalonban még kaphatók lesznek.
(szerkesztôség)

Konyi ismét belevág:
Táborhegyrôl az Everestre
Várkonyi Laci újra megpróbálja meghódítani a
Mount Everest 8850 méteres csúcsát. Társa ezúttal
Klein Dávid lesz. Céljuk, hogy a magyar hegymászás
történetében elôször, oxigénpalack használata nélkül érjék el Földünk legmagasabb pontját.
Március 28-án indultak Ferihegyrôl Bécsen át
Kathmanduba. Várhatóan április 2-án lépik át a tibeti határt, hogy pár nappal késôbb elérjék az 5300 méteren levô alaptábort. Az elôretolt táborba, amely
6400 méteren lesz, akkor indulnak csak, amikor már
aklimatizálódtak és a felszerelésüket is elôrevitték. A
csúcsot reményeik szerint május elején vehetik célba.
A magyar hegymászó egyébként már járt a Mount
Everesten, de "csak" 8750 méterig jutott, mivel nem
folytatta oxigénpalackkal az utat.
Konyi a magyar expedíciós hegymászás egyik legeredményesebb és legrutinosabb résztvevôje, az
oxigénpalack nélküli hegymászás magyar magassági
rekordere. Eddig két nyolcezer méter feletti csúcsot

mászott meg, 1987ben a Shisha Pangmát (8014 m) és
1990-ben a Cho Oyut (8201 m).
Felesége Várkonyi
Bea, aki egyesületünk elnökségi tagja,
2003-ban vett részt
Konyival a Gasherbrum II. (8035m) meghódításában, a Karakorum hegységben (Himalája). Az expedíció akkor
100 m-re közelítette meg a csúcsot. Ô megtapasztalta, hogy az út koránt sem veszélytelen. Az utóbbi
idôben az Everest két hegymászó életét követelte a
magyar csapatból. 1996-ban Reinhardt Wlasich,
2001-ben dr. Gárdos Sándor nem tért haza.
Izgalmunk tehát többszörösen megalapozott.
(szerkesztô)

Költészet Napja

Somló Tamás
Somló Tamás az egyik legsokoldalúbb hazai zenész: cirkuszi zenebohócként szinte minden hangszeren játszik, a gitártól kezdve a szaxofonon át a hegedûig.
Artistaként kezdte pályafutását, majd a hatvanas
évek közepén tûnt fel a magyar zenei életben. 1964ben csatlakozott az Omegához, ott azonban viszonylag rövid idôt töltött. 1973-ben – a távozó Freinreisz
Károly helyére – belépett az LGT zenekarba, mint
basszusgitáros és énekes.
Hat évig Dániában élt, majd Demjén Ferenc meghívására jött vissza hazánkba. 1992-ben jelent meg
elsô szólólemeze, de ezzel párhuzamosan több magyar elôadó koncertjén és lemezén vendégszerepelt,
többek között Demjén Ferenc, a Rapülôk, Charlie,
Bornai Tibor és Császár Elôd oldalán. 1996-ban filmzenét írt a Patika címû mozifilmhez.
(szerkesztô)

Csókavár

A
Ingatlanközvetítô Bt.

keres és kínál házakat,
telkeket, lakásokat
a hegyen és a síkságon.
Keressék Seres Erikát!
06-30-442-1199, laborc2000@axelero.hu

Idén is megünnepeljük a költészet napját. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola minden osztályából a
legjobb versmondót Hercegfalvi Attilláné, „Erika néni” készíti fel.
Az április 13-án, pénteken 16.00 órakor
kezdôdô ünnepségen vendégünk lesz Huzella Péter,
aki megzenésített verseit énekli gitárkísérettel. Huzella Péter építésztervezôként kezdte pályáját, ám a
muzsikálás bizonyult igazi hivatásának. 1975-tôl
húsz éven át a Kaláka együttes tagja volt, 1995 óta
szólistaként mûködik. Számos rajzfilmzenét írt – Magyar népmesék, Mesék Mátyás királyról, Magyar
mondák –, tucatnyi közkedvelt lemezen szerepel
szerzôként, illetve elôadóként. Sikerét egyebek között a Kaláka együttes tagjaival közös Kossuth-díj is
igazolja.
Édesanyám festômûvész, apám zeneszerzô volt,
keresztanyám és a férje irodalmi pályán mozognak.

Írók-költôk is voltak
a baráti körben –
például Weöres Sándor, Végh György –,
de fôleg muzsikusok
és festôk. Én a magam számára sokáig
nem
tekintettem
fontos területnek az
irodalmat.
Aztán
„belesodródtam” a
Kalákával, hiszen egyre több verssel foglalkoztunk.
Idôvel elkezdett érdekelni az a korszak is, amelyben
egy adott vers született. – említette egy alkalommal.
Az egyórás mûsorunkra nem csak az iskolásokat
és szüleiket, hanem minden verskedvelôt és érdeklôdôt szeretettel várunk.
(az Elnökség)

ÓHEGY NAPOK - 2007
Egyesületünk háromnapos „Óhegy Napok” rendezvénye idén a honfoglalás jegyében zajlik. Árpád fejedelem halálának 1100. évfordulója jó alkalom arra, hogy megismerjük elôdeink történetét, a honfoglalással kapcsolatos kutatásokat, de
a korabeli életmódot, szokásokat, szálláshelyet,
öltözetet is.
Az elsô napon fotókiállítás nyílik „Képek a keleti nomád népek életébôl” címmel, majd megtekinthetjük Hidán Csaba és Nyers Csaba kiállítását a
Honfoglalás kori ékszerekrôl és tarsolyokról.
Elôadást hallhatunk dr. Fodor István régész professzortól a Szegedi Tudományegyetem régész tanszékének vezetôjétôl, a kor egyik legjobb ismerôjétôl, „Árpád és a honfoglalás” címmel.
A második napon Hidán Csaba régész, történész, egyetemi adjunktus társaival jurtát állít udvarunkon. Az érdeklôdôk élôben megtekinthetik,

hogyan építettek fel és rendezték be sátraikat honfoglaló eleink. Különös élményre számíthat az, aki
részt vesz a szombat esti lakomán „Árpád Fejedelem udvarában”, ahol a BOURDON együttes muzsikál. Közben tûznyelô, és honfoglalás kori párviadalok szórakoztatják a lakomázókat. A vacsora végén táncház, a kertben tábortûz, éneklés, borozgatás a „honfoglalókkal”.
Harmadik nap, vasárnap a szokásos „Óhegy
Sütise” és „Óhegy Szakácsa” verseny lesz, de ez alkalommal a bográcsban ôsi magyar ételek is készülnek. Míg a szakácsok fôznek, betekinthetünk a
jurtába, honfoglaló eleink mindennapi életébe.
Ékszer-, tarsoly-, és fegyverkészítés látható és a
tárgyak felpróbálhatók.
Kérjük, tegye szabaddá magát, és jöjjön el családjával a hegyi rendezvényünkre.
(az Elnökség)
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Szt. Donát kápolna
Foerk Ernô felújítási javaslata – 1905
A kápolna helyreállítása, felújítása az évszázadok során
többször felvetôdött. Foerk Ernô - az akkor több, mint 120
éves kápolnát - grandiózus neobarokk motívumokkal (nyíláskeretezések, oromzat, harangtorony) látta volna el.
Szándéka jól látható az 1905-ben készült helyreállítási
tervén, amelyet ma a Kiscelli Múzeum Tervtárában ôriznek.
A szegedi Fogadalmi Templom építôje, Foerk Ernô
(Temesvár, 1868. febr. 3. – Budapest, 1934. jan. 26.) eredetileg szobrásznak készült, majd a Bécsi Képzômûvészeti Akadémián tanult, és 1891-tôl Steindl Imre asszisztense lett. Ô irányította az Országház belsôépítészeti
munkáit, majd késôbb a kalocsai székesegyház és a
román kori ócsai templom restaurálását. Eklektikus
épületein – több, mint félszáz templomot tervezett –
szívesen alkalmazta a középkori építészet román és gót
elemeit.
Szerencsére, az egyébként jeles építész Donát kápolnára készített neobarokk kísérlete – a késôbbi dokumentumok és a mai állapot tanúsága szerint – nem valósult
meg. A kápolna tatarozására csak 1930 környékén került
sor – ma így ismerjük –, ekkor látták el egyenes párkánnyal a macskalépcsôs oromfalat.
(Forrás: BTM Kiscelli Múzeum Tervtára 69.236.13) fl

Jablonka park
fenntartása
Bár az Önkormányzat a parkot fenntartásra átvette, a területileg érintett parkfenntartó vállalkozó
szerzôdésében a park még csupán, mint külterjes terület szerepel. (Ez 4-szeri kaszálást és 2-szeri szemétszedést jelent). A szerzôdés módosítására ôsztôl, az új tendereztetést követôen van esély.
Az Egyesület erre az évre – a lakók segítségével
– vállalja a parkról való gondoskodást, amelynek
kapcsán felmerülô költségek fedezetére az Önkormányzat segítségét kérte. Elvégzendô a tavaszi
trágyázás (megtörtént), a gyep felülvetése, a meredek területeken néhány cserje kiültetése, fûszegély telepítése, valamint a folyamatos locsolás és
fûnyírás. Nem lesz kis feladat, hiszen Egyesületünk nem erre szakosodott. Mindenki segítségét
kérjük.
Itt szeretnénk köszönetet mondani a Fôvárosi Vízmûveknek, Haranghy Csaba vezérigazgatónak és
Stollmayer Ákosnak, akik a locsolást lehetôvé téve
két kutat telepítettek a parkban. Továbbá Varga Sándor Jablonka úti lakosnak, aki két padot helyezett el
ingyenesen a parkban.
Felcsuti László

A Kápolna szerkezetmegerôsítése
Februári beszámolónk óta a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal a kápolna felújításra benyújtott
engedélyezési kérelmünket jóváhagyta. Ennek
alapján a Plébánia Hivatal az Egyesület segítségével több helyre nyújtott be pályázatot, és sikerrel.
A felújítást támogatja a Nemzeti Kulturális Alap, az
Önkormányzat, és az Egyházmegyei Hivatal. A támogatás összege még nem végleges, de az eddigi
információk alapján a költségek közel 70 %-át fedezik.
Ez azt jelenti, hogy a kápolna veszélyeztetettsége megszüntethetô, a tetôszerkezet cseréje elvégezhetô. A többi munka fedezete a kivitelezôi vállalásoktól és az idôközben felmerülô munkáktól
függ.
Az ajánlatok alapján a felújítási munkák

korábban
becsült
költsége
jelentôsen
megnövekedett. Ez abból következik, hogy a költségeket kicsit alábecsültük, valamint abból, hogy
az elôkészítés során újabb feladatok merültek fel.
Ilyen az épület és támfal állékonyságát veszélyeztetô, talajba szivárgó felszíni vizek kivezetése az
elôkertbôl, amelynek kapcsán az elôlépcsôhöz is
hozzá kel nyúlni. Ilyen feladat a belsô vakolat rendbehozatala és díszítôfestése, amely a szerkezeti
munkák során még tovább károsodhat, és ilyen
a külsô vakolat rendbehozatala is, a szétfagyott
lábazattal együtt.
Az már azért kimondható, hogy a munkák áprilisban megkezdhetôk, amelyért köszönet jár a fent
említett támogatóknak.
Felcsuti László

Többszázan indultak a Virágosnyeregbe és a
Csúcs-hegyre a 137-es busz végállomásától. A
„Felfedezô utakon, a III. kerületbe” kiránduláson
Dobos Sándor erdômérnök mutatta be természeti értékeinket.

Ellobbizták kórházunk sebészetét és szülészetét
Lapzártakor még csak annyit lehetett tudni, hogy
a fôvárosi önkormányzat elfogadta azt a budapesti
ágyszám-csökkentési javaslatot, amely alaposan
megnyirbálja a Szent Margit Kórház által nyújtott ellátásokat. Ennek értelmében ugyanis megszûnik a
nagyhírû szülészet-nôgyógyászat, valamint a speciális – gyomor, bél – mûtéteirôl közismert sebészet.
A döntés azonban több sebbôl vérzik. Így például a szakmai elôírások szerint kórház nem mûködhet sebészet nélkül. Menetközben az is kiderült,
hogy a budapesti szülészeti és nôgyógyászati
ágyak megszüntetésekor némiképp túllôttek a célon. Az óbudai lányokat és asszonyokat például a
kiemelt státuszba helyezett Szent János Kórházban kell április elsejétôl ellátni. Csakhogy: a Jánosban összesen 55 nôgyógyászati ágy jut 451
ezer betegre. Ennyi helyet szánnak a szülô nôknek,
illetve azoknak, akik kisebb-nagyobb mûtéteken
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esnek át. De nem jobb a helyzet a sebészet esetében sem. Az óbudaiak mûtéteit szintén a Szent Jánosban végzik majd, itt „csak” 386 ezer beteg jut
közel száz ágyra.
Rejtély, miként alakult így a helyzet, hiszen az
eredeti egészségügyi miniszteri javaslatban még
szó sem volt a fenti osztályok megszüntetésérôl. A
minisztériumi leiratról a Közép-magyarországi Regionális Egészségügyi Tanácsnak (RET) – ahová Pest
megye, s Budapest tartozik – kellett volna döntenie.
Erre azonban nem került sor, két botrányos ülés
után a testület dolgavégezetlenül fejezte be tanácskozását. Ezt követôen informális összejövetelre
gyûltek össze a fôvárosi kórházigazgatók, ahová csak
azokat a kollegáikat „felejtették el” meghívni, akiktôl
megbeszélésük során osztályokat, kórházi ágyakat
vettek el.
A kerületi önkormányzat frakciói – Bús Balázs

polgármesterrel az élen – közös sajtótájékoztatón
tiltakoztak a kórház megcsonkítása ellen. A Magyarországi Chron-Colitise Egyesület nyílt levélben
emelte fel szavát a Szent Margit Kórház sebészetének megszüntetése ellen, hiszen az országban
mindössze öt olyan sebészeti csoport található –
köztük az egyik Óbudán -, amelyik a minôségi gyógyítás alapfeltételének számító esetszámot tudhat
magáénak. Magyarán: évente több mint kétszáz-kétszáz gyomor és bélbetegséget mûtenek. A március
29-i fôvárosi közgyûlésen Bús Balázs azt is elmondta, hogy az óbudai asszonyokat vélhetôen sokkolja
majd a Szent János Kórház nôgyógyászatán uralkodó állapot.
E sorok írásakor annyit tudni, hogy április 1-tôl,
vasárnaptól nem mûködik a Szent Margit Kórház
szülészete és nôgyógyászata, valamint a sebészet.
H. J.
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Megnyílt M. Szûcs Ilona
festômûvész kiállítása
Óriások voltak a mesterei, de M. Szûcs Ilona az
évek multával felnôtt közéjük. Berény Róbert, Szônyi
István, Kmetty István féltô szeme vigyázta az ecsetet,
amely Ilona kezében újravarázsolta számukra azokat
az álmokat, amiket ôk is megálmodtak egyszer, hajdanán, más mesterektôl lesve el a teremtés mûvészetét. De ez még nem volt elég az ifjú alkotónak, és
spatulyáját a kezébe fogva Ferenczy Béni és Martsa
István szobrászok, késôbbi mesterei elismerését is
begyûjtötte, miközben a háromdimenziós térben formázta meg a korábban síkba kényszerített, megdöbbentô szuggesztivitású portréit.

A Hold és a Fiastyúk
Bárki megtekintheti a Polaris Csillagvizsgálóból
(Laborc utca 2/c, 2007. április 19. csütörtök, 20:00-tól)
Április 19-én kora este a vékony holdsarló és Fiastyúk csillaghalmaz együttállását figyelhetjük meg.
A Fiastyúk az egyik legszebb csillaghalmaz, mely néhány száz csillagból áll, ezek közül azonban szabad
szemmel csak 6-7 csillag látható. A 2007-es év leglátványosabb együttállását kisebb távcsôvel érdemes megfigyelni, a Polaris Csillagvizsgálóban ezen a
csütörtöki estén több távcsôvel is várjuk az érdeklôdôket.

Polaris Csillagvizsgáló,
Laborc u. 2/c.
A Polaris Csillagvizsgáló Óbudán, az ÓMK Barátság Szabadidô Parkban található, az Ericsson székház fölött.
Minden héten három alkalommal, kedden, csütörtökön és szombaton sötétedéstôl 23.00 óráig tartunk távcsöves bemutatást. A csillagvizsgáló nyitott,
„kopogás nélkül” bárki beléphet, idôs,
fiatal, férfi, nô egyaránt.
A tavaszi és az ôszi idôszakban, kedd esténként
csillagászati témájú elôadás-sorozatot hallgathatnak az érdeklôdôk. Áprilisban ûrhajózással foglalkozó elôadásokat hallgathatunk, vendégünk lesz például Magyari Béla és Almár Iván. A tanítási idôszakM. Szûcs Ilona festômûvész a kiállítás megnyitóján ban csütörtökönként csillagászati szakkört tartunk a
középiskolás korú fiatalok számára.
Érdekes, hogy mikor a munkásságát ismertetô albumok képeit nézegettem és próbáltam a nagy mesterek, elôdök kezenyomára bukkanni bennük, nem
azt találtam, amit kerestem, hanem egy egészen
más, új, erôteljes s mégis finom, mélyen emberi együttérzést sugárzó alkotómûvész remekmûveit fedeztem föl az aquarellek, olajfestmények, pasztellek, ceruzavázlatok, bronz érme-portrék sokaságában.
Jómagam, ha ôszinte akarok lenni, nem tudom eldönteni, hogy M. Szûcs Ilona festményei, vagy plasztikái tetszenek-e jobban. A festmények, talán síkbeliségük ellenére, vagy épp’ amiatt, számomra mindig
a rejtélyes végtelent, a valóság és a fikció határmezsgyéjén szárnyaló gondolatot, a szobrok, kisplasztikák – de még a majdnem sík plakettek, érmék
is – pedig térbeliségükbôl, körbejárhatóságukból fakadóan inkább a közelséget, a minket körbejáró, körbevevô valóságot jelentik. Alaptermészetem, valamiért, az utóbbiak felé húz, azok állnak közelebb hozzám. A véleményem, érzéseim azonban ne befolyásoljanak senkit, nézzék meg a kiállítást, és döntse el
mindenki maga, mit tart szépnek, jónak M. Szûcs Ilona mûvészetébôl.
Szász Kálmán
(A kiállítás megtekinthetô április 20-ig, naponta 16-20 óráig.)

Elektronikai hulladékok gyûjtése
május 5-én, szombaton
Kérjük ne dobja ki használhatatlan számítógépét, televízióját, rádióját, mosó- vagy mosogatógépét, robotgépét, és semmit, ami villannyal mûködik. Tegye a sufniba, és tárolja! Májusban begyûjtjük.
További információk az ÓHEGY Egyesület
szervezôtitkáránál!

Hold sarlója a fiastyúk mellett
Minden kedden este a Polaris Csillagvizsgálóban
tartjuk meg a Magyar Csillagászati Egyesület ügyeleti óráit. Ezeken a klubesteken lehetôség nyílik a csillagászati megfigyelésekkel, távcsô-építéssel és ismeretterjesztéssel kapcsolatos tapasztalatcserére is.
Érdeklôdni lehet a 279 0429 és a 70-548 9124
telefonszámokon, vagy a polaris@mcse.hu e-mail
címen.
A http://polaris.mcse.hu/ honlapon a csillagvizsgáló részletes programja mellett aktuális csillagászati híreket és információkat is talál.
Mizser Attila
a csillagvizsgáló vezetôje

Mini-Manó zenés foglalkozás
2006 október vége óta
môködik a Táborhegyi Népházban a Mini-Manó zenés
foglalkozás keddenként 9-10
óráig, amelyre szeretettel
várjuk az újabb kis tagokat
(1-3 éves korig). Foglalkozásainkon lehetôség nyílik egy
kis közös tornára, éneklésre,
mondókázásra, és nem utolsósorban ismerkedésre, kikapcsolódásra gyerkôcöknek és anyukáknak egyaránt.
Számomra a legkedvesebb
eredménye a foglalkozásnak, hogy ezek a kedves
mondókák nem maradnak a Mini-Manó falai között,
hanem a mindennapokban is elhangzanak, pl. rendrakás vagy jó kedvre derítés céljából. Szintén nagy
örömmel tölt el, hogy a legkisebbtôl mindenki hasonlóképp kiveszi a részét a foglalkozásokból. Mindeközben a gyerekek egyre oldottabbak, egyre jobban kötôdnek egymáshoz, ezért is nehéz mindig az
elszakadás a foglalkozások végén. Mivel az elsô látogatás mindenki számára ingyenes, ezért minden érdeklôdô könnyen betekintést nyerhet a csoportunk
életébe. Íme néhány szülôi vélemény a Mini-Manóról:
„Mi már hétfôn izgatottan készülünk a Mini-Manóra, Bence az állatkáinak rendszeresen tart foglalkozást, sorra veszi az énekeket, mondókákat, tornázik, csak akkor ô vezeti a foglalkozást.” (Bence és
anyukája)

„2,5 éves Samu fiammal kezdettôl fogva járunk a
Mini-Manó foglalkozásokra. A foglalkozásokon nem
csak a mondókákat, énekeket ismételgeti, hanem
egyre felszabadultabban kezdeményez játékokat kis,
újdonsült barátaival. Szemmel láthatóan segíti ôt a
kommunikációban, a társas beilleszkedésben, valamint a rendszeres részvétel biztonságot nyújt neki,
az ôt körülvevô világban. Otthon is sokat emlegeti
kis barátai nevét, és megfelelô helyzetekben alkalmazza, sôt büszkén be is mutatja idôsebb bátyjainak
az újonnan tanult játékokat, versikéket. Szeretjük a
Mini-Manót! Mindenkinek csak ajánlani tudom, aki
pici gyermekével szeretne megélni egy nemcsak
hasznos, de élvezetes heti 1 órás együttlétet.” (Samu
és anyukája)
(További információ Szénási Ágnestôl a 20-823-2304 mobilszámon)

5

Óhegy-hírek

XII. évfolyam, április

Tények és tévhitek a kullancsról
Tény: Az enyhe tél sajnos nem tizedelte meg a
kullancsokat, így magunknak kell elôvigyázatosabbnak lennünk, kerüljük a bozótos, árnyas helyeket. • Legveszélyesebb, általa terjesztett betegség
az agyvelô- és agyhártyagyulladás, amely ellen ismételt védôoltással védekezhetünk. • A Lyme-kór
ellen még sajnos nincs védôoltás, de idejében felismerve a tünetet, kialakulása antibiotikus kezeléssel megelôzhetô. A tünet, a csípés helyén lassan
múló kerek bôrpír, okvetlen keressük fel a háziorvosunkat. • Kullancsirtó permettel védhetjük a szabad bôrfelületet. Sokan esküsznek a fûszeres ételek, a B-vitamin és a fokhagyma fogyasztására.
Ezek hatása nem bizonyított. • Ha már belénk
akaszkodott, akkor a bôrfelülethez legközelebb,
csipesszel megfogva, tekerés nélkül(!) azonnal el
kell távolítani.
Tévhit: A kullancs a fákról potyog le. Ellen-

kezôleg: alulról mászik fel, ezért célszerû a veszélyes helyeken nadrágra húzott zoknival, betûrt inggel, hosszú hajat befonva, sapkával közlekedni. • A
védôoltás megvéd a csípéstôl. Sajnos csak a potrohában élô, vírusok okozta agyvelô- és agyhártyagyulladástól. • Permetezéssel végérvényesen kiirthatjuk a kertünkbôl. Hát, ez az, ami nem következik
be... hatalmas környezeti kárral, számos egyéb
élôlény elpusztításával is csak ideig-óráig érünk el
eredményt. A madarak, rágcsálók, de a saját háziállataink is hamarosan gondoskodnak az utánpótlásról. • Olaj, ecet, tekergetés tökéletes az eltávolításukhoz. Jajj, ne! Ilyenkor a gyors eltávolítás a legjobb, hiszen a gyötrés hatására a kullancs visszajuttatja a már megfertôzött vért a szervezetünkbe.
Forrás és további hasznos információ: http://kullancs.lap.hu/
PZS

Régi korok emberei, óbudai portrék

A Schimmi
Kedves, jól kezelhetô, szorgalmas lovacska volt.
Hûséges segítôtársa dédapámnak. Ha kellett szántott, ha kellett, a kocsi elé fogva vígan húzta a szekeret, szállította a szôlôföldek termését szüretkor, a gabonát pedig a szérûskertbe aratáskor.
Volt is becsülete a gazdánál, no meg a háza apraja-nagyjánál. Nagyra becsülte ôt a ház asszonya is.
Reggel, mikor a gazda befogta az állatot s indult volna dolgozni a földekre, feltûnt a gazda felesége is,
hogy elbúcsúzzék férjétôl, no meg a lovacskától, aki
a színérôl, az almásderesrôl (Schimmel) kapta a nevét, természetesen németül, mert akkoriban fôként
ezt a nyelvet beszélték Óbudán.
A ház asszonya nem csak simogatással búcsúzott
a kedvenc háziállattól, tenyerében ott lapult egy jókora darabka süvegcukor is, amit Schimmi nagy
megelégedéssel ropogtatott el.

Akkoriban a fûszereseknél csak süvegcukrot lehetett vásárolni, a ma ismert kristálycukor még nem
volt kapható, meg lehetett venni egészben vagy széttörve, kisebb darabokban. Jó drága volt. Takarékoskodott is vele minden valamire való háziasszony, így
dédanyám is. No de a Schimminek kijárt a napi cukor-fejadag! És ezt a "pazarlást" valahol meg kellett
takarítani a háztartásban. Ugyan hol takarította volna meg dédanyám máshol, mint férje reggeli kávéján. Néhány napig tûrte dédapám, hogy kávéja keserûbb lett a megszokottnál, de azután csak odaszólt
feleségének, persze németül: "Te, Leni ez a kávé keserû". A feleség sem késlekedett a válasszal: "Nem
keserû ez, csak kavargasd, kavargasd!" ("Rühr nur
um, rühr nur um") – mondta dédanyám.
Szegény dédapám mit tehetett mást, kavargatta.
Gálosfai Jenôné

Kerti dolgaink
Az április sok gondot, sok örömöt is hozhat a kertészkedôknek. Kezdeném a gondokkal.
Az idei tél, illetve annak teljes hiánya nem ritkította meg az áttelelésre felkészült kór- és kártevôket.
Arra kell készülnünk, hogy az átlagosnál erôsebbek
lesznek a gombafertôzések, illetve a rovarkártevôk
megjelenései.
Itt szeretném felhívni a figyelmet a kullancsveszélyre is. Ez annyiban „kerti” probléma, hogy ott
szedhetjük össze ezeket a kellemetlen és veszélyessé válható rovarokat. Rendszeres permetezéssel
csökkenthetjük elôfordulásukat.
Visszatérve a növényi gondokhoz. A közeljövô talán legfontosabb feladata a csonthéjas gyümölcsfák
monília elleni védelme lesz. Ez a gombabetegség
évek óta sok gondot okoz a hegyi kertekben.
Védekezni a teljes virágzás idején kell, mert a
gomba a virágon keresztül hatol be a vesszôkbe, és
egyre beljebb haladva nagy fákat is tönkre tehet.
A gyepekkel nem volt baj, hópenésszel nem találkoztam az idén. Idôszerû munka lehet az ültetés.
Elsôsorban az ôszi virágzású fák, cserjék, gyümölcstermô bokrok és örökzöldek, rózsák számára.
Hômérsékletfüggôen ültethetô lesz a kardvirág, a
gumós begónia és a kánnagumókat is elôszedhetjük
a verembôl, vagy a pincében levô homokos edényekbôl.
Öröme az áprilisnak, hogy megszínesedik a kert.
Fák, cserjék, hagymás növények színeire nézhetünk
rá.
Kitisztíthatók a vízmedencék, és azt hiszem, az
idén korábban visszahelyezhetôk lesznek a halak.
Énekes barátaink, különösen, ha télen segítettük
ôket, vidám énekkel köszönik meg gondoskodásunkat. Fejezzük be az etetésüket. Mire költésre kerül a
sor, már káros például a napraforgó, mert ha ezt viszik a fiókáknak, megfulladhatnak a magtól.
Sok virágot a húsvéti locsolkodóknak, jó munkát
kíván:
Ort János
kertész

Nyári túrák vízen és szárazföldön
Szigetközbe megyünk idén is, családosan kenuzni. Tavaly ugyan jártunk
itt, de akkora sikere volt a tájnak, hogy a rajkai ággal bôvítve megint errefelé indulunk „lapátolni”. A több száz, kisebb-nagyobb vízi ág közül most másokat szeretnénk megismerni. A sok gát és fenékküszöb nem veszi el a kedvünket. A túra július 29-tôl augusztus 5-ig tart. Szálláshelyek Rajkán (1 éjszaka) - Dunakilitiben (4 éjszaka) - Kisbodakon (2 éjszaka) lesznek.
Az Ôrség-Vendvidék vándortábor útvonalon szeretnénk végig gyalogolni.
Erre a túránkra még várunk lelkes családokat!
Minden szálláshelyen 2 éjszakát töltenénk. (Körmend-Viszák-Szalafô-Apátistvánfalva-Szentgotthárd) (10 éjszaka, 11 nap). Az útvonalat gyalog, s kerékpárral egyaránt meg lehet tenni.
Jelentkezni lehet – nemcsak tanulóknak – személyesen az iskolában, vagy
a suliban a 250-3269 telefonszámon, vagy szirtes.csaba@gmail.com e-mailon, április 13-ig.
Szirtes Csaba

HEGYI OVI

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

Kérjük segítse alapítványunkat, a HEGYI OVI-nkat adója 1%-val. Színek Világa Alapítvány, adószám: 18085208-1-41
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leanderekkel gemütlich-é csinosított kerthelyiségben mért sörök és fröccsök fontos másodlagos recípienseként is funkcionált.
Az Újlaki templomból indult a Feltámadási és Úrnapi körmenet, amely az Üstökös utcán át érte el az
Ürömi utca és a Szépvölgyi találkozásánál lévô kis
kápolnát és a keresztet, majd megfordulva az utóbbin át tért vissza a templomba, miután elhaladt a
Knapp György kocsmája elôtt. (A kricsmi vendégcsalogató reklámja maga a tulaj. Néha annyira be
van szíva, hogy stráf kocsin szállítják haza a hajtó
tisztelôi.) A körmenetet (általában Beszkárt ) rezesbanda kíséri és élén haladnak jellegzetes aranymonogramos puha tányérsapkájukban az Emerikanások, meg posztó rohamsisakjukban a Frontharcosok. S – akik nekem legjobban tetszenek – a ,, Noé
és Egyesített Háromkirályok Temetkezési Egylet”
tagjai. Menetük élén – vállon – üvegezett ládikát
visznek, amiben talán Noé és a bárka makettje
szemlélhetô a minden lépésnél csingilingizô
szôlôfürtök közt.
A templomtól felfele haladva, a Szépvölgyi út páratlan oldalán csupán néhány ház álldogál. A sor egy
üres területtel kezdôdik, ahonnét vasárnaponként
barna színû, Rába gyártmányú, nyitott társas gépkocsikat indít egy élelmes vállalkozó a Hármashatárhegyre. A gépkocsik oldalán a hangsúlyozott pótgumi hivatott a kalandvágyó turista passzazsérok várakozását felpiszkálni. A szélvédô mellé felszerelt indexek – az integetô piros világító karok – csakúgy, mint
a jobb oldalra szerelt sárgaréz duda rózsaszín gumi
labdája, még nem burkolt szexuális üzenetek, hanem hatóságilag megkövetelt szerelvények.
A teleksor Prohászka virágkertész üvegházával
kezdôdik, melyben lángvörös kardvirágok, szemérmetes íriszek és busa fejû krizantémumok szemlél-

hetôk. No meg a szürke köpenyben izgalmasan
domborodó feleség. Aztán néhány tüzelôanyag telep meg pár viszonylag új bérvilla következik. Az alsóban az a Bánkúti nevû úr lakik, akirôl az a hír járja a majdnem szemközt lévô Baloghi hentes üzletében, hogy feleségével és barátnôjével él egy fedél
alatt, jóllehet a nyitott házasság akkor még nincs
feltalálva.
Aztán már a téglagyár, pontosabban a téglagyár
hosszan elnyúló, lent föltöltött, fent bevált telkét
megtámasztó kôfal magasodik az út fölé. A három
Hoffman kemencébôl már csak egy mûködik. A gyárral szemközt rugaszkodik neki a Rózsadomb északi
lejtôjének a Pusztaszeri út. A sarkon van a Palluch
fatelep, ahol valójában mindenféle építési anyagot
árulnak. Palluch úr, a Pubi, szájba lógó orrú, nagyhangú, vörös arcú, alacsony ember volt, akirôl magunk közt azt pusmogtuk, hogy elsôsorban reccsent
bugyikkal kereskedik
A Szépvölgyi útból váratlanul kilövellô Folyondár
utca jobb oldalán a gyár mélyen fekvô udvarába lehet belátni. Az utcát balról bástyaszerû, magas, kô
támfal indítja. A Szépvölgyi úttal párhuzamosan két
földszintes lakóház hasal. Bennük egymáshoz tapasztott, égrenyíló szobakonyhás lakások hosszú
sora. A szélsôt, mely a támfal fölé magasodik, mintha egyszerûen késsel vágták volna el, akár a bejglit.
A tetô szélsô szaruállása csontvázként mered a feltekintû bekanyarodóra. A közös udvart némi kapaszkodó után lehet elérni. Errôl a pontról úgy tekinthet
be az erre járó a nyomorú kolónia belsejébe, mint
egy szemérmetlenül feltáruló altestbe. Innen jól látni a közös budit, a kötélen száradó ruhákat, meg az
eldobált kacatot. Hallani lehet, hogy valakit részeg
üvöltve csépelnek, káromkodva kergetnek, valakik
hahotázva, netán sikongatva menekülnek. Íme a
lumpenproletariátus lakhelye. A századforduló lendületes fôvárosi építkezéseinek hadtápja.
(Részlet Borvendég Béla emlékiratából.
Következik: Az Újlaki filmszínház)

BORVENDÉG BÉLA építésztervezô, szakmapolitikus, közéleti ember, író és gondolkodó, akit a körülöttünk zajló világ állandó reflexióra késztet, ami
esszék formájában ölt testet. Hihetetlen íráskészségû építész, akinek figyelme sokfelé kiterjed. Önkritikus, szarkasztikus humorú alkotó, szarkazmusa
mögött viszont az írástudó, humanista értelmiségi
felelôssége húzódik meg.
Borvendég Béla 1955 nyarától 2005-ig Szegeden
mûködött, mint építész, közben 1961-62-ben négy
társával Angliában dolgozott. A szegedi Dóm tér
környéke rendezési tervének és több iskola építészeti tervének elkészítéséért Ybl Miklós díjjal tüntették ki. 1982 és 1989 közt a Magyar Építômûvészek Szövetsége tényleges, máig örökös tiszteletbeli elnöke. A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címzetes egyetemi tanára, az
Építészmérnöki Kar tiszteletbeli Mestere. Munkássága elismeréseként 2004-ben Kossuth Díjjal
tüntették ki. Szegedi mûtermében öt fiatal munkatársa érdemelte ki az Ybl Miklós díjat. Elôkészítôje
például olyan kiváló építészeti teljesítménynek,
mint az új szegedi egyetemi Tanulmányi és Információs Központ.
Borvendég Béla félszázados vidéki szolgálat
után ma újra gyermekkora színhelyén, a Mátyás-hegyen él. Emlékeit egy százhatvan oldalas füzetben
írja le, amely a „Dreihundert Höhe” címet viseli. Mit
jelent a cím? …errôl a szerzô így ír:

„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. Rajtam csak végignéz. Lüke magyar kölyök ez! Még ha olyan nagyobbacska is. Valójában eleinte nem is nagyon érdekel a mondókája. Csak akkor kapom fel a fejem,
amikor már másodszor bök a térképre és hangzik el
a „Dreihundert Höhe”. Nem nehéz kitalálni, hogy az
más nem lehet, mint a Mátyáshegy. Dreihundert
Höhe. Ilyen pofon egyszerû.”
Kérem fogadják szeretettel elkövetkezendô számainkban Borvendég Béla ezen emlékiratának
részleteit, Szöllôsi Ágnes segítôtársunk szerkesztésében.
(szerkesztôség)

Újlak a ’30-as években
A vénséges Óbuda és az öregecske Újlak még két
külön világ. Újlak nem volt közigazgatási egység, az
elöljáróság a Fôtéren, azaz Óbudán volt. Pedig az újlaki Sarlós Boldogasszony – lévén tekintélyes barokk épület – régóta jelentôs parókiát sejtet. Csakhogy ez már az Országúthoz, azaz a második kerülethez tartozott. Az Óbuda és Újlak közti szürke zóna
egészen a római amfiteátrum romjaiig terjedt.
Újlak – Óbudához hasonlóan – sváb település
volt, de ide azért már jócskán bekeveredtek más nációk is, például tótok, lengyelek és persze magyarok.
Ipari munkásként. Pontosabban segédmunkás proletárként, mert a tégla és cementgyárak népe a
munkásság legalsó rétege volt. Az Ürömi utcai cementgyár akkor még áll, ámbár már nem dolgoznak
benne. Helyén nemsokára a M.Á.K (Magyar Állami
Kôszénbányák) modern bérházait húzzák majd fel.
Már elemi iskolás voltam, amikor sorban bontották le a házakat a Lajos utca és az Árpád fejedelem
útja közt. Azóta persze a szemben lévô oldal is elenyészett. Akkor még ott állt a sorban a Schräpler-Sipos halászcsárda, benne sramli zenekar, s mellette
a Bécsi útra vezetô – este mindig sötét – köz, ami a

TAICHI CHIKUNG
Tanfolyam indul a II. Rákóczi Ferenc
Általános iskolában. A kínai kultúra
4000 éves mûvészete a TAO TÁNCA.
Célja a nyugalom és az egyensúly,
ami elsô lépése a gyógyulásnak
és a betegségek elkerülésének.
Jelentkezés és információ: 30 817 3601
www.chikung-taichi.hu
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Árpád népe Óbudán 3.

Hol lehet Árpád sírja?
Anonymus a Gesta Hungarorum 52. fejezetében
így ír Árpád temetésérôl: „(…) az Úr megtestesülésének 907. esztendejében Árpád vezér elköltözött
ebbôl a világból. Tisztességgel temették el ôt egy kis
folyónak a forrása felett, amely kômederben folyik
alá Attila király városába. Egyszersmind, ott a magyarok megtérése után a Boldogságos Szûz Mária
tiszteletére egyház épült, mely fejérnek hívatik(…)”
Györffy György szerint a 907. évszám tekintetében
– Anonymus kronológiai adatainak értékét ismerve –
lehetnek aggályaink, de abban nincs okunk kételkedni, hogy Árpádot Óbudán temették el ott, ahol
késôbb a dinasztiaalapító iránti kegyeletbôl Fehéregyházát (Alba Ecclesia, más forrásokban: Alba Maria) felépítették.
Árpád fejedelmi szállásterülete Szabó János
Gyôzô régész véleménye szerint, a Duna-Tisza-közére terjedt ki. Itt helyezkedett el – talán a Csepel-sziget környékén – a nyári szállása, a téli pedig Pécs
mellett lehetett. Kurszán kündünek is volt téli és
nyári szállása: elôbbi Aquincumban, utóbbi pedig
valahol a Csallóközben (talán itt ölhették meg a bajorok 904. körül). Érdekesség, hogy Györffy szerint
Árpád nem a Megyer-, hanem a Tarján törzs ura volt.
A „tarján” /eredetileg: tarkan/ név türk-kazár államszervezetben a hadvezér méltóságnevét jelentette.
Egyébként a „Megyer” törzsnév és a „magyar” népnév Fehéregyháza alaprajza
egy eredetû, a „mogyer” névbôl erednek, és már az
ôshazában elkülönültek. Nem biztos tehát, hogy a
A sír helyével kapcsolatban ekkor sok feltételezés
törzs nevébôl eredt a nép neve, mint ahogy a Megyer született: egyesek Pozsony, mások Carnuntum, istörzs vezetô szerepe, kapcsolata a gyulával vagy a mét mások Petronell, vagy épp az akkori Somogy várkündüvel sem bizonyos.
megye területén keresték volna. Voltak, akik elfogadMagyar nagyfejedelmi sírt máig nem találtak, de ták, hogy Fehéregyháza ott volt, amely helyen
valószínû, hogy a Nyírségben elôkerült gazdag arany- Anonymus említi, de azt már cáfolták, hogy Árpád
mellékletes geszterédi sír valamelyik Árpád-fi tete- sírja ott lenne. Mások szerint Fehéregyháza létezett,
mét rejtette. Tudjuk, hogy a vezetô rétegbe tartozó de csakúgy, mint Attila városa, nem Óbudán kereurakat magános sírokba, gazdag melléklettel, gyak- sendô, hanem a németóvári Törökhalom nevû heran a részleges lovastemetkezés rítusával temették lyen (ez volt az ún. „német bizonyítás”). 1893-94 köel. Az ilyen temetések bizonyára titokban történtek, rüli elméletében Havas Sándor a Kiscelli kastély körhogy a sírt ne rabolják ki. Feltételezhetjük, hogy Ár- nyékén feltételezi a sírt. Wekerle ezeket a véleményepádot is hasonló körülmények között temették el.
ket „készakaróan összezavaró furfangok”-nak tartotDr. Wekerle László a 19-20. század fordulóján azt ta. Ebben részben igaza is volt, de az sem volt hevizsgálta, hogy az Anonymus által említett Fehéregy- lyes, hogy ô Anonymus földrajzi feljegyzéseit mindig
ház azonos-e Nagy Lajos 1355-ös határkijelölô ok- megbízhatónak tartotta. Egyébként már korábbi
mányában, Perényi nádor 1510-ben kiadott parancs- mûveiben is foglakozott Árpád sírjának kérdésével
levelében, és II. Lajos 1524-es határ-revíziójában („Árpád sírja kimutatva.”-1886. és „Árpád sírja megmegnevezett, Óbuda határában álló épülettel. Már határozásának sommája.”-1893.) és sok támogatója
korábbi írásaiban megfogalmazta azon célkitûzését, akadt.
hogy 1907-ben erre a helyre Árpád-emlékmûvet kelA legvalószínûbb, hogy Árpádot valóban Óbudán
lene emelni, a fejedelem halálának 1000. évforduló- temették el, s késôbb e helyen épült Fehéregyháza
ja alkalmából. (Barátja, a kuruc-korszak nagy kutató- is, melynek történetérôl és kutatásáról következô
ja, Dr. Thaly Kálmán erre az alkalomra dísz-emlék- cikkemben írok.
könyvet adott ki.)
Benyó Gergely

Eta nôvér elköltözött
Ezúton búcsúzik körzetétôl Török Gáborné Eta.
Nem szívesen hagyta itt az orvosi rendelôt 32 évi
munka után, és költözött vidékre.
1974 óta volt a mindenkori körzeti orvosunk
jobbkeze a hegy betegeinek segítôje. A szerény anyagi
jövedelmet adó állását azért nem cserélte át egy
jövedelmezôbbre, mert amit tett, nem munkának,
hanem hivatásnak tekintette. Kellô eréllyel és mély
empátiával végezte feladatát. Rutinjának köszönhetôen még az adódó nehézségeket is ügyesen
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kezelte és tette zökkenômentessé mindenkori körzeti
orvosának tevékenységét.
Nagyon ismerte és szerette hegyvidékünk minden
lakóját. Az együttöltött 32 év szeretetteljes barátságokat és kapcsolatokat teremtett Eta és a betegek
között.
Hiányozni fogunk Neki, és Ö is hiányozni fog
nekünk! Kedves személyiségét szívünkbe zártuk és
mindig jó emlékezettel gondolunk majd Rá!
S.H.E.

Ötzi kortársainak
települése
A Budapesti Történeti Múzeum munkatársai a
III. kerület Királyok útja 293. szám alatt különösen gazdag lelôhelyet tártak fel 2007 kora-tavaszán.
A feltárát lelôhely hihetetlen gazdagságával
azonban még a szakembereket is meglepte: a
több rétegben elhelyezkedô, 5000 évet átfogó 7
régészeti korszaknak csaknem 500 objektumát
bontották ki a régészek az alig két hónapos feltárás alatt. A legkorábbi leletek, a Kr.e. 5000 tájáról az újkókorból származnak. Majd a késô rézkor
idôszakában, a jégbe fagyott alpesi pásztor, Ötzi
kortársainak, a Duna-parton sorakozó kis falvainak egyikéhez tartozó maradványai kerültek elô.
A kora-bronzkort követôen, a Kr.e. II. évezred
közepére tehetô a terület legintenzívebb használata. A Mükénei-birodalom fénykorának idején, a
Duna-parton pásztorkodó és földmûvelô népesség élt, kultúrájukat Vatya-kultúra néven ismeri
a szakirodalom. Budapest területén itt fogható
meg elôször, hogy - mai szóval élve – „környezetrendezést” végeztek településük kialakítása során. A falu a Duna mélyfekvésû árterére is ráhúzódott, melynek feltöltését települési hulladékkal érték el. A települési tér ilyen módon történô
kialakítása a Kárpát-medence ôskorában teljesen egyedülálló.
(Buadpesti Történeti Múzeum hírei)
***
Ötzi. 1991. szeptember 19-én az Alpok Ötzvölgyében egy német nyugdíjas, amatôr hegymászó egy mumifikálódott holttestre bukkant. A
„lelet” híre hamarosan bejárta az egész világot,
mert kiderült, hogy a jégbefagyott férfi –akit Ötzinek nevezték el- kb. 5300 évvel ezelôtt élhetett,
még a bronzkorban. A 160 cm magas, 45 kg súlyú, szakállas, sötét hajú Ötzi szôrbôl készült ruházatot, ágyékkötôt, lábszárvédôt, fûbôl,
vesszôbôl összefont vastag kabátot viselhetett,
és mogyoróvesszôbôl készült hátizsákkal járta a
vidéket.
(szerkesztôség)

A 137-es buszon
történt
Március 5-én fél kettô körül utaztam a Flórián
tér felé a 137-es buszon. Az elsô ülésen elgondolkozva ücsörögtem, amikor a hátam mögül síró
gyermekhangot hallottam: „Kérem, ne bántson,
nagyon kérem, ne bántson”.
Hátra néztem, majd felpattantam, mert a következôket láttam: egy részeg fiatalember egyértelmû szándékkal, agresszíven mászik rá egy tizenéves kislányra. Ellöktem a férfit és bekopogtam
a sofôrhöz, aki megállt, majd a fiatalembert lerakta a buszról. Aztán megkérdezte a síró gyermeket,
felhívjon-e valakit a családjából.
Köszönet érte.
Sz. H.
(A buszon sokan voltunk, de senki nem segített.)
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A kalap
Újra divatba jött. Már a múlt ôsszel is sokan
viselték. Javarészt kisebbeket lehetett látni, sôt,
szinte a férfias fazonú kalapokat részesítették
elônyben hölgytársaink. Aztán jött a mostani
enyhe tél, amikor a szôrme kucsmák, sapkák téli
álmot aludtak. Így az utóbbi idôszakban még
több kalapot láthattunk. Sajnos itt a kerületben
sem közel, sem távolabb nem találni megfelelô
felhozatalt. Még a „Multik” sem figyeltek fel a jelenségre. No akkor most mi legyen? Hol keressünk megfelelôt? Úgy szokott az lenni, ha mindenki viseli, mi miért ne? És elindul az érdeklôdés. A hajsza! Valaki azt mesélte, az Árpád
híd túloldalától pár megállóra talált is egy picinyke boltot. Viszont nem akármilyet.
Mûhellyel, inassal azonnali átalakítási lehetôséggel. Keskenyebb, netán szélesebb szalag, esetleg valami kis akármi pluszban, vagy inkább vegyük le? Készségesen és fôleg azonnal
megoldják. Nagyanyáink még úgy mondták volna: valódi „békebeli” hangulat uralkodik, az illatos kis tündi-boltban. A tulajdonosnô igazi masamód. Kiváló üzletasszony. Kalap nélkül ki nem
jön a boltból a komoly vásárló. Mosolyogva, szívesen beszélget a vásárlóval, és segít kiválasztani a legmegfelelôbb kalapot. Milyen az elképzelés, színben, formában, hol tetszik viselni, kicsi
legyen vagy nagyobb, kockás vagy szolidabb? És
így tovább. Tengernyi türelemmel. Lehet, hogy
világosabb kalapért mentünk, kisebbet szerettünk volna, mégis termetesebb, színes változat
lesz belôle. Ám, ha valami kis franciás „satyak”
tetszik meg, van ilyen is. Aki egy skótkockás lapos akármit csapna a fejére, az sem csalódik. Talál olyat is. Van olyan kalap, hogy amikor a fejünkre kerül, a tükörbôl visszanézô újabb énünket mutatja. Nini, hát én milyen cuki vagyok,
ahogy így kimosolygok a kalapom alól. Nem is
vagyok sápadt, rosszkedvû, szürke husi, mint
gondoltam. Vagy – jé ilyen is vagyok? És akkor
lehet, hogy veszünk még egy kalapot az óriási választékból. Ettôl aztán kedvünk változása szerint
viselhetjük magunkat. Nos, hát ezzel jövünk el.
Jókedvûen, mosolyogva. Természetesen máris
fejünkön a megálmodott! Ne is tessék becsomagolni – lelkendezünk. Ki se bírnánk hazáig, ha
nem viselhetnénk nyomban.
Ha legközelebb erre járunk, betérünk a boltba,
az tuti. Megnézhetjük, mint változott a divat. Itt
csak próbálgatni is lehet, mindenre van idô. És
szeretettel várnak máskor is – mondják, amikor
végre félóra válogatás után, vásárlás nélkül távozunk.
És ezt komolyan gondolják. Ez ám az igazi
marketing!
W. Grass

Amiért szívesen olvasom az Óhegy Híreket

A hófúvás
A 2007. februári számban olvasom dr. Bókay Bátor
„A kánikula”címû visszaemlékezését az 1940-es
kemény télre. Akkor én 9 évesen a Vörösvári úti
elemi iskola 3. osztályos tanulója voltam.
Az ominózus napon a Rádió ugyan bemondta,
hogy a rendkívüli idôjárásra való tekintettel a
kisiskolásokat benntartják az iskolában, amíg a
szülôk értük nem mennek, de az én tanítónénim vagy

Az öröklés
Nagyon sokan tabu témának tekintik a halált, pedig az ember halálával számos olyan jogi helyzet áll
elô, amit mindenki még életében rendezni szeretne, vagy legalábbis határozott elképzelése van arról, hogy az életében megszerzett vagyonának
késôbb mi legyen a sorsa. Nem szabad tehát halálunkat tabuként kezelni. Sôt, a babona szerint minél többet beszélünk róla, annál kevésbé következik be.
Érdemes és szükséges is tudnunk tehát azt, hogy
halálunk után milyen öröklési lehetôségek vannak.
Az ügyvéd válaszol:
Az öröklés a tulajdon átszállásának egyik sajátos
formája, amely az ember halálával – minden külön
jogi cselekmény nélkül – következik be és biztosítja,
hogy vagyona ne váljon uratlanná. Az öröklés jogutódlás. Az örökhagyó vagyonának halála esetén
más személyre való átszállása.
Az öröklés tárgya a hagyaték, amely az örökhagyó
aktív és passzív vagyonának az összessége a halál
idôpontjában.
A törvényes öröklésnél a jogszabály állapítja meg
az öröklési rendet, a végintézkedésen alapuló öröklésnél a végintézkedés, a szerzôdéses öröklésnél pedig a szerzôdés.

A magyar jogrend tehát többféle öröklési módot
ismer. Ha nincs az örökhagyónak írásban tett végakarata, akkor a törvényes öröklés szabályai érvényesülnek. Ha van írásban tett végintézkedése, akkor a
végintézkedésen alapuló öröklés érvényesül, amelynek számos változata van (végrendelet, halál esetére szóló ajándékozás, öröklési szerzôdés, hagyomány, stb.). Az öröklés jogi fogalmi körébe tartozik
még a kötelesrész, az ági öröklés, a hagyatéki hitelezôi igény intézménye, amirôl a következô számainkban külön-külön is foglalkozni fogok.
Az öröklési jog jelentôségét mutatja, hogy az
öröklés „alkotmányos emberi alapjog”, amelyet az
alkotmány biztosít minden ember számára. (Alkotmány 14.§.). Az öröklési jog feladata a vagyon gazdátlanná válásának megakadályozása.
Miután az öröklés olyan jogintézmény, amely
minden ember élete végén bekövetkezik, ezért ezzel
idôben és behatóan célszerû foglalkozni. Felelôsségteljes ember, aki a vagyonát munkával és nélkülözések árán szerezte meg életének aktív részében, józanul gondoskodjon arról, hogy vagyonát az ô megítélése szerint érdemes személy örökölje.
Dr. Krzyzewsky Miklós - ügyvéd
Telefon: 30-942 6535
info@krzyzewsky.hu

Miért beteg a magyar konyha?

VII.

A magyar sok kenyeret eszik. Hogy ez igaz-e, vagy
sem – nem tudom. Én kevés kenyeret eszem.
Rosszak a kenyereink. Már amelyeket a boltokban
kaphatunk. Legrosszabbak a nagyáruházak pékárui.
Mindenféle hangzatos neveken adják el a vegyszerekkel mutatósra pumpált portékát, amely másnapra összeesik és szeletelhetetlenné válik.
Hogy is védekezhetünk ez ellen? Erre egy barátom adta meg a választ. Egy délután felkerestem,
amikor éppen a tûzhely elôtt sürgölôdött, fehér
kötényben. Csodás, pirosra sült kifliket varázsolt
elô.
- Jókor jöttél. Ezeket meg kell kóstolnod. Egyre
gyönyörûbbek. Minden nap újat találok ki. Már hónapok óta nem veszünk se kenyeret, se kiflit, zsemlét a boltban. A gyerekek megôrülnek érte.
- Honnan van erre idôd? - kérdeztem.
- Hogy ne lenne húsz percem az egészségre? Van
egy kenyérsütô gépem. Kenyeret ugyan vacakot süt,
de tésztát kiválóan lehet készíteni vele. Öt perc alatt
betöltöm az anyagokat és elindítom a gépet. Van
egy óra ötven percem, aminek a végét a gép fütyüléssel jelzi. Ez a napi olvasó idôm. Ilyenkor csakis
szépirodalmat szabad olvasni. Ez, ha szûken is, de
elég a lélek karbantartására. Ha elkészült a tészta, tíz
perc alatt megformázom. Megtöltöm, ha kell, és a

sütôbe teszem. Újabb harminc perc következik. Ezt
már lehet újságolvasásra is fordítani. Ki beszél itt elvesztegetett idôrôl?
- És a televízió?
- Televízió? Nálunk nincs televízió. Itt serdületlen
gyerekek vannak. Csak nem teszem tönkre ôket, eltömítettem az antennabemenetet. Hetente hozok két
jó filmet. Csak a legjobbakat. És dévédézünk. Készülék, komoly filmtárunk van már.
- És a világ hírei?
- Ugyan már! A rádió óránként mond híreket. Ez
elég. Nem vagyok kíváncsi arra, hogy a tûzoltók hogyan vágnak ki holttesteket kiégett autókból. És nem
kívánok együtt izgulni, hogy a kivénhedt bûnözô
sztárt mikor engedik ki a börtönbôl. Aki ilyeneket
néz, az vagy beteg, vagy az lesz.
Tehát: hatvan deka finomliszt, fél élesztô, kevés cukros tejben felfuttatva, vízzel három decire kiegészítve,
bô teáskanál só, öt-tíz dkg zsiradék /margarin kizárva!/,
be a gépbe, és kezdôdhet a kaland. Szórhatunk bele
magokat, dinsztelt hagymát, vagy káposztát, bármit,
ami ehetô. Formázhatunk kiflit, zsemlét, rudat, fonatot,
bármit, ami szép. Tojással megkenve, mehet is a
sütôbe. Tizedik alkalommal már igazán jó lesz.
(folyt. köv.)
Pirchala István

nem hallgatta a Rádiót vagy úgy gondolta, hogy
gyermekei a közelben laknak, bizony elengedett
bennünket!
Szerencsémre akkor még élt édesanyám, aki
négyéves hugommal egyedül volt otthon és
aggódott. Megkérte a szomszédos Misi bácsit
(húszéves), hogy menjen elém, hátha elindultam.
Én a szörnyû erejû szélben és hidegben már
hosszú ideje, és egyre fáradtabban, küzdöttem az
elémbe tornyosuló hódünékkel. Misi bácsi a
Farkastorki úton a Zuzmara lépcsônél talált rám.

Arra még emlékszem, de hogy onnan hogy jutottunk
haza az Erdôalja útra, máig sem tudom.
Másnap reggel a saját ágyamban vidáman
ébredtem. Az elbeszélésekbôl tudom, hogy Misi
bácsi a télikabátja övét kötözte rám és azzal
húzkodott át a másfél-kétméteres hófúvásokon.
Hullafáradtan ért velem haza. Ha még él valahol
Isten áldja érte!
Neki köszönhetem, hogy olvashatom és szerethetem az újságunkat.
S.H.E
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Iskolai hírek
Tavaszi zsongás az iskolában
Alig múlt el a farsang vidám idôszaka, máris
számtalan programra került sor iskolánkban.
A legfontosabbnak tartottuk az 1848. március 15rôl való méltó megemlékezést. Ebben az évben az
ünnepséget rendhagyó módon rendeztük meg. A
Magyar Nemzeti Múzeum múzeumpedagógusai hat
helyszínen foglalkoztatták tanulóinkat. Volt csákó-,
zászló- és dobkészítés, a kislányoknak hímzés, egy
csoport korabeli színmûvet tanult. Minden gyermek
kedve és tehetsége alapján választhatott magának
elfoglaltságot. A program megnyitásán és zárásán
együtt vett részt az iskola apraja-nagyja. A sokat látott honvédzászló elôtt vidám és kipirosodott gyermekarcok tisztelegtek a Kossuth-nótával.
Hetedikeseink a Magyar Nemzeti Múzeumban,
nyolcadikosaink a Hadtörténeti Múzeumban gyarapíthatták ismereteiket 1848-ról.

rienn, Visnyei Kata (7. o.) A versenyen részt vettek és
dicséretben részesültek: Siegler Áron (5. o.) Papp
Zsófia (6.o.) Szerdahelyi Bence (7. o.).
***
Március 22-én, a víz világnapja alkalmából tanulóink látogatást tettek a Fôvárosi Vízmûveknél.
***
Megkezdôdött felkészülésünk a Költészet napjára,
mindegyik osztályunkból a legjobb versmondó kéRákóczi jelvényt kaptak: Guller Zoltán (4.b),
szül a Népházban tartandó programra (április 13.
péntek 16.00). Ezúton is szeretettel hívjuk a verssze- Metykó Vivien (5. o.), Halasi Eszter (7.o.)
retô érdeklôdôket.
Már több hónapja zajlik a leendô elsôsök beisko- hely Az Országos Zrínyi Ilona Matematikaversenyen
lázásra való felkészítése. Ennek keretében Szappa- legjobban szereplô tanulóink eredményei: 3.osztály:
nosné Majzik Erika „Erika néni” és Komjáthyné Ig- Dániel Eszter 88. hely (321 versenyzô közül). 4.osznácz Klára „Klári néni” bemutató órát tartottak már- tály: Pál Anna 51. hely (314 versenyzô közül). 5.oszcius 29-én.
tály: Halácsi Gergô 5. hely (305 versenyzô közül)
Április 2-án fordított napot tartunk, ekkor a gye- 6.osztály: Dániel Márton 27. hely (287 versenyzô közül)
***
Március 27-én megrendeztük a hagyományos Rákóczi napot. Az ünnepségen Guller Zoltán 4.b, Metykó Vivien 5.o., Halasi Eszter 7.o., kapták meg az iskola rangos kitüntetését a Rákóczi-jelvényt, jó tanulmányi eredményükért, és közösségi munkájukért. Rajtuk
kívül több tanuló is részesült igazgatói dicséretben
kiemelkedô munkájáért. Ezen az ünnepi napon tartottuk diákönkormányzatunk közgyûlését is.
***
Kaán Károly természetismereti verseny: az 5. és 6.
osztályos tanulóink a középmezônyben végeztek.
***
A közelmúltban hirdették a TOYOTA SAKURA
rajzpályázat eredményét, erre a versenyre 1500 pályamunka érkezett, nagy örömünkre két tanulónk 3.
Tüzérek, huszárok, dobosok, a március 15-i ünnepségen
helyezést ért el: Csollány Márk (2.b o.) Galambos
Kristóf (3.o.). A gyerekek munkáiból kiállítást ren1848 hôseire való emlékezéshez tartozott a ,,200 rekek tanítanak (reményeink szerint izgalmasan, tar- deztek, a díjazottak Bús Balázs polgármester úrtól
éve született gróf Batthyány Lajos’’ címû rajzpályá- talmasan).
vehették át okleveleiket.
zat. A kiállítás megnyitójára március 13-án 17 órakor
***
***
került sor az Óbudai Mûvelôdési Központban. A ranMegkezdôdött a nyári táborok szervezése, ezek
Úszás: A budapesti úszódöntôben 2 tanuló képvigos zsûri több tanulónk munkáját ismerte el. III. dí- idôpontjai: 1. Szenta – lovastábor (2007.06.20.–27.) selte iskolánkat. A rendkívül erôs mezônyben Varga
jat nyert Czerula Barbara és Gladity Alexandra (8. o.). szervezô: Gleichné Mészáros Edit. 2. Balatonszaba- Bence (2.b) 50 m-es gyorsúszásban 10. helyezést, 50
Ugyancsak III. díjat nyert Halasi Eszter, Gladity Ad- di-Sóstó (2007. 06. 26-07. 06.) szervezô: Kóródy Al- m-es hátúszásban 7. helyezést ért el. Berze Botond
bert. 3. ôrségi vándortábor (2.b) 50 m-es gyorsúszásban 21. helyezést, 50 m-es
(2007.07.06.-16.) szervezô: mellúszásban 8. helyezést ért el.
Szirtes Csaba.
Marótiné Horváth Gizella igazgató
***
A kerületi tanulmányi versenyeken elért eredményeink:
26 tanulónk vett részt tanulmányi versenyeken, ahol
szép eredményeket értek el.
Kiemelkedô teljesítményt
nyújtott:
Nyelvtan – helyesírás 3.
osztályosok: Hegedûs Áron
10. hely. Vers –és prózamondó
verseny: Metykó Vivien 7. hely.
Szépkiejtési verseny 4.osztályosok: Szegedi Réka 4. hely,
Marján Gyöngyi 6. hely. Angol
Az Erdôalja úti iskolában több mint 30 tanuló
szépkiejtési verseny 7-8. osztályosok próza kategória: Héj- vesz részt zenei oktatásban. Kedvelt hangszer a
Bariczki Máté, Halasi Anna, Gadácsy Dorottya, Visnyei Zsófia, ja Krisztián 10. hely. Külföldi zongora. Képünkön Kachnó Katalin zongoMetykó Vivien, Tóth Réka – és még sokan az osztálytársak közül – szerzôk mûveibôl - prózamon- ratanárnô és tanítványa, Szomolányi Dorka
március 13-án elôadták Kisfaludy Károly Mátyás deák címû darabját. dó verseny: Marján Gyöngyi 3. látható egy délutáni órán.
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AZ EGYESÜLET
HÍREI

,,Egynek minden nehéz,
sokaknak
semmi sem lehetetlen”

Sütés-fôzés a szabadban Keresd fel Óbuda középkori emlékeit – pályázat
A Baráti Fôzôiskola második elôadásának témája
rendkívül egyszerû. Bebizonyítjuk együtt, hogy a parázson, rostélyon sütött ételek választéka végtelen.
Kérjük a tanfolyamra beiratkozott szakácsokat,
hogy jöjjenek el április 13-án, pénteken 18.00 órára,
a húsok szeletelése és pácolása céljából, aztán április 15-én, vasárnap, 10 órára szúró-vágó eszközeikkel
együtt. Rostély, boronatárcsa lesz.
(szervezôtitkár)

Az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete (Táborhegyi Népház, 1037 Toronya utca 33.),
és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (1037 Erdôalja út 5.) közös pályázata.

Pályázat célja, hogy megismerd Óbuda középkori
emlékhelyeit, mûemlékeit, azokat szüleiddel, nagyival, vagy más kísérôvel együtt személyesen is felkeresd.
A pályázaton részt vehet minden általános iskolás, aki a Kolostor utcától északra a Hegyoldalon lakik, függetlenül attól, hogy melyik iskolában tanul.
Részt vehet tovább az, aki a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulója, akárhol is lakik.
Sokan fotózunk digitális fényképezôgéppel, az elPályáznod egy kérdôív kitöltésével lehet, amelyet
készült kép olykor „nem sikerül”, mert sötét, mert
életlen, mert nem jó a kimetszése. A felvétel attól
még értékes, ha tudjuk, miként lehet abból, mindenki számára élvezhetô fényképet készíteni.
Egyesületünk tanulmányutat szervez 30 fô számáAz Adobe Photoshop program kiválóan alkalmas ra, a Felvidékre. Indulás május 19-én szombaton, koerre, hiszen az a képszerkesztés szoftvere.
ra reggel a magasház elôtti parkolóból, és ugyanide
E célból a Teleházunkban speciális tanfolyamot érkezünk vissza 24-én csütörtökön este. Az úton
indítottunk azoknak, akik digitális fényképet kíván- megismerkedhetünk Felvidék tájaival, lakóival, a
nak szerkeszteni vagy retusálni, vagy egyszerûen tár- múlt emlékeivel és a jelen gondjaival. Az eddig csak
saik számára élvezhetô fényképet önállóan elkészíte- iskolában tanult, vagy olvasmányainkból ismert
ni. A tanfolyamhoz alapfokú PC-ismeretek ele- földrajzi, irodalmi, történelmi, mûvelôdéstörténeti
gendôek.
és mûvészeti emlékeket, a valóságban láthatjuk.
Várunk mindenkit, aki a 8 alkalommal tartott
Mindössze 6 teljes nap, azaz 5 éjszaka félpanziós
kétórás kurzuson részt kíván venni. További informá- szállásokban. Kralovnyban (Rózsahegy mellett) 1 éjció, és jelentkezés, Billein Zsuzsánál, a 30-485 0397, szakát, Poprádon 3 éjszakát, Betléri Panzióban 1 éjvagy a 430 1326 telefonokon.
szakát szállunk meg. Az étkeztetés teljes idôtartam(az Elnökség) ra biztosított, reggeli, ebédre útravaló és meleg vacsora lesz, elsô estétôl az utolsó ebédig.
Elsô nap: Budapest – Esztergom – Bény - Garamszentbenedek – Selmecbánya vagy Körmöcbánya A februári pezsgôparti nyertesei:
Garamszeg – Beszterce – Kralovny (Bystrika Priora1. Jakkel Ica - Raksányi Gyuri,
wa). (szállás)
2. Minarik Attila - Mátyás Karcsi,
Második nap: Árva vár – Zuberec – Okolicsno – La3. A ,,Csabák”: Bánlaki Csaba - Harkai Csaba
ziszló – Poprád, Hotel Gerlach (szállás)
A nyertesek jóvoltából megihattuk a sok finom
Harmadik nap: Bártfa – Hervartó - Eperjes – Frics
pezsit, ezért köszönet és gratuláció jár nekik.
– Poprád, Hotel Gerlach (szállás)
Szász Kálmán
Negyedik nap: Késmárk – Dunajec áttörés– Cserveni Klastor - Smrecsani - Poprád, Hotel Gerlach
(szállás)
Ötödik nap: (Góricafürdô) - Szepescsütörtök –
Az elôzô számunkban tájékoztattuk kedves Lôcse – Igló - Betléri kastély – Betlér Panzió (szállás)
olvasóinkat a korábbinál kisebb létszámú, mégis
Hatodik nap: - Kraszna Horka – Csetnek – Fülek –
nagysikerû farsangi rendezvényünkrôl, amelyet Salgótarján – Budapest
feledhetetlen jókedv jellemzett, számos barátság
Az utazási költsége 44 eFt és 700 Sk költôpénz. Jekötôdött.
Mindez nem jöhetett volna létre a rendezvény
támogatói nélkül, akik jelentôsen hozzájárultak
mind a Farsang emelkedett hangulatához, mind a
HAVILAP (MKM 226.674/1998)
rendezvény költségeinek fedezéséhez.
Kiemelten említjük meg az Erdôalja ABC-t, a
Kiadja: Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete,
1037 Bp., Toronya u. 33. Telefon: 430-1326
„Lemezbörze” címû lap kiadóját, az Aura ajándékE-mail: egyesulet@ohegy.hu, web: www.ohegy.hu
boltot, és az egész éves tevékenységünket támogató
Felelôs kiadó: Felcsuti László elnök.
Önkormányzatot, továbbá Sági Magdit (HINTEX BT),
Szerkesztôk: Cseresznyák Veronika, Jármayné Tatár Judit,
Pálinkás Gergôt (Ingatlanbank), Prazsák Magdit,
Piroch Zsuzsa, Szász Kálmán
Hirdetésfelvétel: Óhegy Egyesület. Telefon: 430-1326
Sugár Gyurit, akik a tombolaajándékaikkal járultak
Elôkészítés: Petit Typo Bt. Nyomás: Tax Druck Kft.,
hozzá a rendezvény sikeréhez.
2335 Taksony, Vezér u. 2/a. Megjelenik: 3000 példányban
(szerkesztôség)

Digitális képfeldolgozás

átvehetsz az Egyesület irodájában és az Iskola titkárságán. Ugyanitt kell leadnod a válaszokat is, június
4-ig.
Ha a legtöbb kérdésre te adod a helyes választ, akkor könyvjutalom mellé egy MP3 lejátszót kapsz
2007. június 15-én, a Táborhegyi Népházban, az
„Óhegy Napok” ünnepi megnyitóján. A második, és
harmadik helyezettet is díjazzuk.
További részleteket a kérdôíven találod.
(a Kiírók)

Jöjjön el Felvidékre (május 19-24.)

Bridzs

Köszönet a támogatóknak

lentkezni lehet 2007. ápr. 10-ig 20 000 Ft elôleg befizetésével a Táborhegyi Népházban, Billein Zsuzsannánál (tel: 430-1326, 30-485 0397) hétfôn 14.00-20.00
óráig, szerdán, pénteken 9.00-14.00 óráig.
A részvételi díj hátralévô részét legkésôbb a 2006.
május 10-én, csütörtökön 18 órai kezdettel tartandó
tájékoztató megbeszélésen kell befizetni. Ez alkalommal kapja meg mindenki a végleges útitervet,
beszéljük meg az idôjáráshoz illô öltözetet, stb.
Eddig 20-an vagyunk, pedig még reklámot nem is
csináltunk. 10 hely még üres, mindenkit szeretettel
várunk.
(az Elnökség)

Állandó programok
a Táborhegyi Népházban
2007. április, 1037 Budapest, Toronya u. 33.
Társastánc
hétfô 20.00-21.30 h
Társastánc
szerda 16.30-18.00 h
Nôi torna Pilates módrahétfô, csütörtök 8.00-10.00 h
Mini-Manó zenés ének foglalkozás kedd 9.00-10.00 h
Bridzs Klub
szerda 18.00-22.00 h
Nôi torna
kedd, csütörtök 18.00-19.00 h
Hastánc
szerda 18.00-20.00 h
Jóga Új!
hétfô 18.00-20.00 h
S-dance Új!
kedd, csütörtök 16.30-17.30 h
Drámafoglalkozás Új!
szerda 15.00-16.30 h
Mozgásterápiás foglalkozás Új!
kedd, csütörtök
egyeztetés szerint
Ingyenes jogi tanácsadás p. hét szerda 18.00-19.00 h
Sáringer Kálmán önkormányzati képviselô fogadóórát tart minden hónap elsô keddjén, 17.00-18.00 h
CorelDraw, Photoshop és Internet oktatás kedden és
csütörtökön, elôzetes bejelentkezés után. A számítógépes tanfolyamok minimum 5 fô jelentkezése esetén
indulnak. tel: 06 30 485 0397, Billein Zsuzsanna

EGYESÜLETI IRODA NYITVA TARTÁSA:
Hétfôn 16.00-20.00 h, szerdán és pénteken 9.0013.00 h. Telefon:430-1326, bejárat a Táborhegyi Népház udvara felôl.
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Óhegy-hírek

XII. évfolyam, április

A budai tájvédelmi körzet
és bevásárlóközpontok szomszédságában
megvalósuló Éden Villapark II. és III. ütemének
lakásai rövidesen átadásra kerülnek.
41-85 m2-es lakások még leköthetôk.
Az V. ütem 3 és 5 lakásos villaépületeiben
tágas, panorámás, reprezentatív, akár 110 m2-es,
saját kertes földszinti, és nagy teraszos emeleti,
valamint 70 m2-es Penthouse jellegû lakások
értékesítése megkezdôdött.

12

