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Sci-ﬁ irodalom
és a humanizmus
dr. Botos József
elôadása a Táborhegyi Népházban,
május 20-án, pénteken, 19.00 órakor
(Részletek a 3. oldalon)

Jablonka park
tavaszi takarítása
május 14-én, szombat 9 órától
meleg tea, zsíros kenyér hagymával.
Aki tud szakítani e célra három órát,
kérjük jöjjön.

Klímabarát Fórum
a Táborhegyi Népházban,
május 5-én és 19-én, csütörtökön
18.00 órakor.
Szeretettel várjuk azon hegylakó
barátainkat, akik családi házukat
elôbb-utóbb korszerûsíteni szeretnék.
(A fórumok témáit lásd
a www.ohegy,hu honlapon)

Vasárnapi mozi
a Táborhegyi Népházban.
május 8-án, 17.00 órakor
Tom Stoppard: Rosencrantz
és Guildenstern halott /1990/
május 22-én, 17 órakor
Nyikita Mihalkov: Csalóka napfény /1994/

Kísérleti Filmklub
a Táborhegyi Népházban.
május 15-én, 17.00 órakor
Damiano Damiani: Egy rendôrfelügyelô
vallomása az államügyésznek /1971/
május 29-én, 17 órakor
Elio Petri: Vizsgálat egy minden gyanú
felett álló polgár ügyében /1970/

Szomszédolás Óbuda Napján

TÁBORHEGYI PIKNIK
május 7-én, szombaton

Óbuda-Hegyvidékiek Egyesületének egész napos programja
a hegyi lakosok és vendégeik számára a Táborhegyi Népházban.
10.00 órától „sátras szomszédtalálkozó”
A ház utcabéli szomszédjainak köszöntése, ismerkedés
Kézmûves foglalkozás minden érdeklôdônek az egész nap folyamán: Ékszerkészítés: Hais
Zsuzsánna Boróka, ötvös, kristályterapeuta vezetésével • Pecsétviaszöntés, emléklap készítés:
Benyó Marci és Dávid vezetésével • Arcfestés: Soós Krisztina arc- és testfestô vezetésével.

12.00 órától Caliente tánciskola bemutatója
A hegy ﬁataljai táncbemutatót tartanak (salsa, rumba, cha-cha-cha, rock&roll)
Pollák Anna vezetésével, majd táncoktatás az érdeklôdôknek.

13.30 órától közös ebéd
A helyszínen, bográcsban készült étkeiket kínálják az elmúlt évek
„Óhegy szakácsa” verseny gyôztesei.

15.00 órától „Vintage Circus” – avagy a hastánc tanár rémálmai
A környék asszonyai és lányai hastánc bemutatót tartanak Holup Orsolya vezetésével,
majd az alaplépéseket oktatja minden érdeklôdônek.

16.00 órától „Ceili” – ír szomszédtánc
A környék asszonyai és lányai bemutatják, miként táncolnak az írek egy szomszéd-találkozón,
Dónáld Ó Néill vezetésével, amelyhez minden „szomszéd” csatlakozhat.

18.00 órakor „A Pástétom és torta”
Pajzán francia komédia az óbudai Térszínház elôadásában.

21.00 órától közös tánc ﬁataloknak
A hegyi ﬁataljainkból összeállt Upsidedown rockabilly blues zenekar közremûködésével.
Részvétel ingyenes.
Minden érdeklôdôt szeretettel vár az egyesület vezetôsége.

Bársonyos faliképek
címmel

PROGRAMOK:
Klímabarát Fórum
május 5. csüt. 18 h
Táborhegyi piknik
május 7. szo. 10 h
Vasárnapi mozi
május 8. vas. 17 h
Közgyûlés
május 10. k. 17.30 h
Galícia, utolsó egyeztetés május 12. csüt. 18 h
Jablonka park takarítás május 14. szo. 10 h
Kísérleti ﬁlmklub
május 15. vas. 17 h
Klímabarát Fórum
május 19. csüt. 18 h
Kiállítás megnyitó
május 20. p. 18 h
Dr. Botos József elôadása május 20. p. 19 h
Tintaló bábszínház
május 21. szo. 11 h
Kézmûves foglalkozás május 21. szo. 12 h
Vasárnapi mozi
május 22. vas. 17 h
Klímabarát Fórum
június 2. csüt. 18 h
Kísérleti ﬁlmklub
május 29. vas. 17 h
Óhegy Napok
június 24-26. p–vas.

szeredi Ambrus Noémi
textilmíves kiállítása nyílik
május 20-án, pénteken, 18 órakor,
a Táborhegyi Népházban.
A kiállítást megnyitja:
Dr. Botos József
(Részletek a 3. oldalon)

Bábszínház
a Táborhegyi Népházban.

Nem akarok többé
boszorkány lenni!
Elôadja a
Tintaló Társulás
május 21-én, szombaton, 11 órakor.
(Részletek a 3. oldalon)

Amikor beﬁzetett adójának 1%-a fölött rendelkezik, kérjük, jelölje meg:
Kedvezményezett neve:
Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete
Adószáma:

18088476-1-41
A kapott összeg a környezetünk ápolásával kapcsolatos költségek fedezésére,
és kedvezôbb mûködési feltételeink megteremtésére használjuk fel.

Óhegy-hírek

2011. május

Búcsú a Hegytôl
Azt kérdezte tôlem az Óhegy
Hírek fôszerkesztôje: hogyan tehettem meg, hogy elköltöztem a
Hegyrôl?
Hát – valahogy így:
A tizenhat évi ittlét után már
éppen
kezdtünk
volna
a
„gyüttmentek” közül átkerülni a
„na, láttuk már valahol” kategóriába, amikor nálunk is beütött a
mennykô, mégpedig abban a bizonyos devizás-jelzáloghiteles formában. Ahogy az lenni szokott,
amikor felvettük a kölcsönt, egész
elviselhetônek tûntek a törlesztô
részletek, amelyek azonban néhány év alatt a duplájára emelkedtek, miközben jómagam meg egyre
közelebb kerültem a nyugdíjkorhatárhoz. Mi lesz velünk még tizenvalahány évig, amíg lejár a hitel,
tûnôdtem, s inkább magunk álltunk a megváltoztathatatlan folyamat élére…
Ugyebár Magyarországon éppen
csak egy kicsit van másként, mint
a világ boldogabbik (és gazdagabbik) felén: itt a lakások és a házak
80 százaléka magántulajdon, míg
például Németországban pont
fordítva, 80 százalék a bérelt lakások aránya. Vagyis nálunk a lakás
vagy a ház általában egy élet
munkájának eredménye, épp ezért
nem vagyunk modern, mobil társadalom, amelynek lakói, ha kell,
hipp-hopp, felhúzzák a horgonyt;
ma itt – holnap ott. Nem, mi foggalkörömmel ragaszkodunk az otthonunkhoz, és el sem tudjuk képzelni, hogy lehet máshol, másként is
élni. Különösen itt, a Hegyen
nem…
Ezt éreztem én is, amikor nekiálltunk új házat keresni. Ami korántsem volt olyan egyszerû, mint
hittük. A házak ára lent van – biztattak a hozzáértôk –, az újságok
roskadásig tele a hirdetéseikkel,

hamar megtaláljátok az új otthont.
Nem így történt. Én csak 10-12
házat néztem meg, a nejem tán
tízszer ennyit, elôször természetesen itt, a hegyen. Hát… Az általános tapasztalat nagyjából úgy fest,
hogy az eladók nagy része, miközben még nálunk is nagyobb bajban
volt, mégsem mondott reális árat.
Nyilvánvalóan jár itt a hegyoldalban néhány pletyka: ez ennyiért,
amazok annyiért adták el a házaikat, s az emberek egymást hergelik, egyre vadabb összegeket
mondanak, ami viszont egyre
messzebb kerül a realitástól. A
sztenderd: idôs házaspár él egy
viszonylag nagy telken épült romhalmazban (bocs), vagyis egy
minden komfortot, kényelmet,
belmagasságot nélkülözô 50-60
éves házban, ahol sem az ajtó, sem
az ablak, sem a burkolatok, sem a
fûtés, sem semmi sem jó, vagyis
még a telekár is drága lenne, hiszen elôbb ki kéne onnan robbantani az egyébként akár 300-400
négyzetméteres házat. Ja, mert kis
ház sincs a hegyen. A másik típus,
aki immár modernebb, komfortosabb házat épített, és ezért nem
enged a 48-ból. S bár mi, hegyiek
ugyan pontosan tudjuk, hogy
szebb és jobb helyen élünk, mint
a pasarétiek vagy az Istenhegyi
útiak, de ezt a tudást a lakáspiac
egyelôre nem igazolja vissza…
A még nagyobb baj akkor ér, ha
az eladó pozíciójába kerülsz, hiszen a nyavalyás vevô – ha egyáltalán jön – csak ﬁtymál, leszól, kinevet, alákínál, az összeget hallva
meg úgy csinál, mintha ilyen szám
nem is létezne… Végül is, mi sikerrel vettük mindkét akadályt,
nagyjából másfél év alatt eladtuk a
házunkat, s megvettünk a
következôt, egy kicsit arrébb, a
Duna mellett, a Római-parton,

Belgrád közel van
Ôsbemutató a Térszínházban május 14. 19.00
A Térszínház május 14-én mutatja be “Belgrád közel van” címû
darabját. A fekete humorban és
vitriolban ázó komédia a “sárga
Balkán” közelségének, Európa
szétesésének, a háborús tûzfészkek
fenyegetô következményeinek lenyomata.
A Délvidékrôl Magyarországra
áttelepült költô-író, Szegedi Szabó
Béla Grenadírmars címû mûve
nyomán a Térszínház alkotómûhelyében készült ez a keserû
komédia. A dráma szereplôi bom-
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lott hittel, szétesett közösségben,
lumpen családban és értékzûrzavarban vergôdôdnek-tengôdnek, mit sem vesznek észre a
közeledô katasztrófából, botorul
élik napjaikat, mint oly sokan e
világban.
Rendezô: Bucz Hunor
Fôpróba: május 12. 19 ó.
Elôbemutató: május 13. 19 ó.
Bemutató: május 14. 19 ó.
Elôadás. május 16. 19 ó.
Szeretettel várunk minden
érdeklôdôt az új darab bemutatóin

amely azóta nemcsak a házunk,
hanem az otthonunk is lett. Az a
gyanúm, hogy a házak hálátlanok,
s tulajdonképpen örülnek a cserének. Mert mi is jelentôsen felújítottuk az új otthonunkat: a konyha és
a fürdôszobák teljesen kicserélôdtek, frissült a festés, a parketta,
a terasz, a világítás, a biztonság, és
ha a Hegyre visszalátogatok, látom, hogy az elhagyott házunkra
se nagyon lehet ráismerni, úgy ragyog. Vagyis a házak jól jártak,
látszik rajtuk.
De, hogy jobb-e nekünk? Végül
is nem panaszkodhatok. A csere
révén sikerült visszaﬁzetni az
adósságot, maradt valamennyi a
felújításra is, a ház szép, a hely
pedig remek. Az utca végében, tán
ötszáz méterre folyik a Duna, idén,
ha lesz egy kis pénzem, veszek egy
csónakot, tán egy kis motor is kerül rá; hegyi emberbôl hajósnemzet
leszek…
Hanem. Hanem a hegyi emberek. Vagyis az ismerôsök és a barátok. Hát ôk nagyon hiányoznak.
Mert errefelé, a Duna-parton, úgy
látom, nem nagyon barátkoznak a
népek. Jó, mi a Királylaki út legvégén, egy tulajdonképpen zárt kis
utcában éltünk talán ötven ház lakóival együtt, ahol mindenki tudott
mindent, és mindenki ismert mindenkit, s ha nem is ültünk egymás
ölében, azért ismertük, elismertük,
olykor szerettük is egymást. Hát ez
egyelôre, itt a Rómain – elképzelhetetlen. (De aki ismer, tudja,
elôbb-utóbb ezen azért változtatunk…)
Az Óhegy Hírek fôszerkesztôjének pedig üzenem: az itteni lap, a miénkhez képest egy nagy
nulla! És az is marad – mert nem
írok bele…
Üdv mindenkinek:
Szücs Gábor
is. Helyszín: Térszínház 1033 Bp.
Fô tér 1.
További elôadásaink megtekinthetôk a www.terszinhaz.hu honlapon, jegyek rendelhetôk Zanotta
Veronikánál a 30-327 8791 telefonszámon.
Szamosvári Gyöngyvér

BÚTORKLINIKA
A HEGYEN!
Mindenféle bútor javítása,
felújítása, antik és stílbútorok
szakszerû restaurálása!
Tel.: 388 2464 vagy 20-378 8017
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Többé már nem
hetvenkedhetek!

Ez volt Reimann Kati születésnapi meghívójának mottója.
Hihetetlen, de 80 éves lett!
Nekünk, akik ismerjük és szeretjük, példakép. Ilyennek kell lenni,
így kell kinézni, így kell élni,
gondolkodni. Az egészség külön
adottság, szerencsés gének adománya, de emellé nála még társul
az elegancia, az élet szeretete, és
a vidám, szellemes belsô. Viccei
és szójátékai kifogyhatatlanok és
legendásak. Kivételes egyéniség.
A születésnapi buli olyan volt,
mint ô maga, egyszóval tudtuk
csak jellemezni: fergeteges. A
buli egyben családegyesítés is
volt, az igazi találkozott a
másikkal,velünk, a bridzsesekkel.
A család részérôl, lányán, vején
kívül, unokák, sôt tündéri dédunokák, rokonok és barátok is
jelen voltak. Mind a család, mind
a bridzses család több hónapja
nagy szeretettel dolgozott azon,
hogy minden nagyon jól sikerüljön, semmiben ne legyen hiány.
Így is lett. Kati lánya, Rita rengeteg
ﬁnomságot készített, amelynek
folyamatos kínálásáról, Marci,
Kati veje gondoskodott. Kiss Kati
fôszervezô irányításával, asszony
kórusunk a családi zenekar által
kísérve mûsort adott elô. Többször
elénekeltük Kati külön himnuszát, a Pálinkadalt. Énekeltünk
aktuális csasztuskákat, a szép
köszöntô pedig mindnyájunk
szívébôl szólt. A jó zene mellett,
élén az ünnepelttel, végigtáncoltuk az éjszakát.
Megvan a 90. születésnap forgatókönyve. Csak addigra el ne felejtsük, mert ha ô nem is, de mi
sajnos öregedni fogunk.
Isten éltessen Kati!
Lovász Marietta
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Brezovits László:

Anyaság
Anyának lenni sokszor nagyon nehéz
Lemondás, bánat, tengernyi szenvedés
Nem kaphatja vissza azt amit adott,
Szolgálja csak Ô némán a holnapot
Mint bársonyos mag, melyben csíra duzzad
Nem is gondol arra, mit hoz a holnap.
Büszke, hogy testébôl új élet fakad,
S gyermeke ölelô karjaiba szalad.
Ám ahogy az órában pereg a homok,
Növelve buzgón az alsó kis kupacot,
A felsô térbôl egyre fogynak a szemek,
Fiatalság, szépség, mind búcsút intenek.
Mikor a végére már semmi sem marad,
S aggódó ajkáról elfogynak a szavak,
Hajnalcsillagként feltûnik az égen,
S megpillantja magát az új nemzedékben.

Bársonyos faliképek
szeredi Ambrus Noémi textilmíves
kiállítása: május 20 – június 3.
A géppel és kézzel varrt, textil applikációval
készített faliképek alapanyagául nagymamáink
hagyatékából elôkerült, kidobásra ítélt régi bársonyokat, szakadt csipkéket, kopott selymeket használ az alkotó. Ezek a kézimunka töredékek, hímzések: “ szakadt darabjai a múltnak”, ôrzik a már régen
elfeledett alkotók titkait, örömeit, bánatait.
A “recycling art” folyamata során e darabok új
életre kelnek, átalakulnak virágokká, címerekké,
szentképekké, mesefalvédôkké. Patinájuk, mívességük megelevenedik, gazdagodik a féldrágakövek és gyöngyök csillogásában, s újra lenyûgözi,
gyönyörködteti a kézimunkákat értékelô és
kedvelô közönséget. A kiállítás megnyitója
május 20-án, pénteken 18.00 órakor lesz a
Táborhegyi Népházban.
MK
Kézmûves foglalkozás a bábszínház után
a Táborhegyi Népházban.

Nemezlabdát készítünk
május 22-én, 12 órai kezdettel.
Belépô az anyagköltség: 500 Ft.

A pástétom és a torta
Térszínház a Táborhegyi Népházban
Május 7-én, szombaton, 18.00 órakor
Az Óbuda Napja alkalmával a Térszínház társulata a Táborhegyi Népházban mutatja be a ritkán
látott két francia bohózatot. A darabban két vagány „ólálkodik” a pástétomsütô bódéja körül. A
zsákmányt elfelezve jóllaknak-e ma, vagy osztozniuk kell másban is?
Szereplôk lesznek: Balázsi István, Kovács J. István, Nagy Zsolt Kálmán, Szamosvári Gyöngyvér,
Zanotta Veronika. A darabot Bucz Hunor rendezte.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk e vásári
komédiára:
Benyóné dr. Mojzsis Dóra

Óbuda Napja. Bús Balázs Polgármester Úr április 30-án sajtótájékoztatót tartott. Mint
mondta: „Az évrôl-évre megrendezett kerület napján ugyan visszatekintünk a régmúltba,
megidézve a múlt század hangulatát, azonban ezt a helyi közösségek erôsítésének igényével
tesszük. A kerület napja találkozási pont kíván lenni, mely visszahoz valamit a régi idôk
polgári forgatagából. Olyan kezdôpont, ahol a programok keretében egymásra találhatnak
szomszédok, régi ismerôsök, elfeledett barátok.” Arra bíztatott, hogy mi lakók „nyissunk
egymásra, ismerjük meg egymást” Ehhez kérte a civil szervezetek segítségét is. A ünnep
programját Laukonidesz Lilla, az Óbudai Piknik háziasszonya ismertette.
A jelenlévô civil szervezetek Képviselôi szívesen csatlakoznak a programhoz. Egyesületünket
Benyóné dr. Mojzsis Dóra ügyvezetô elnök képviselte, aki elmondta, hogy az egyesület
örömmel csatlakozik e programhoz és nyújt mindenben segítséget, hiszen az Óhegy Egyesület
a megalakulása óta dolgozik a lokálpatriotizmus erôsítésén. Képünkön a Menedék a Csúcshegy
Barátainak Egyesület, az Óhegy Egyesület, a Háromhegyek Közhasznú Egyesület, az
Aquincum Mocsáros Egyesület képviselôi láthatók. A civil szervezetek közül jelen voltak még
Csillaghegy Polgári Kör Egyesület, a Rómaifürdô SE és a Boldog Salamon Kör képviselôi is.
(Szerkesztôk)

Nem akarok többé boszorkány lenni!
Tintaló Társulás elôadása, május 21-én, szombaton, 11 órakor.
Még mielôtt a kedves olvasó rábólint a
címre - Hát jó, akkor ne legyen - közlöm: ez
egy elôadás !
Nagy örömömre a Házban már van egy
bábszínházi törzsközönség, akik eljönnek
minden hónapban a gyerekeknek szóló
elôadásainkra. Legutóbb a Tintaló Társulás
mutatta be Zsiga föstô fest címû darabját.
Lázár Ervin csodálatos meséi hatalmas sikert
arattak.
Hasonlóan érdekes elôadásnak ígérkezik a
következô is, hiszen a társaság több színházi
fesztiválon díjat nyert vele.
A tartalomból: „Furinka a légynek se tudna
ártani. Pedig Furinkától mindenki azt várja,
hogy ártson: légynek, cicának, legénynek.
Mert Furinka boszorkány. Csakhogy nem akar
boszorkány lenni. Akkor pedig nem varázsolhat magának uzsonnára zsíroskenyeret, következésképp dolgoznia kell. Furinka nem fél a
munkától, bármit elvállal. Takarít, levelet kézbesít, fest és mázol. Azaz: takarítana, festene és

mázolna, ha hûséges seprûje hûségével meg
nem keserítené Furinka életét….”
Elôadja: Tintaló Társulás, az elôadás
idôtartama: 45 perc, belépô: 1.000.-Ft.
Szeretettel ajánljuk a darabot 3-4 éves
kortól, felsô korhatárt nem szabunk, hiszen a
mesét mindenki szereti, minden korosztály
más és más szinten értelmezi és építkezik
belôle.
MK

Sci-ﬁ irodalom és a humanizmus
dr. Botos József elôadása május 20-án, pénteken, 19.00 órakor
„Az elôadás keretében néhány markáns,
fôképp szláv sci–ﬁ szerzôt mutatunk be, életrajzi érdekességekkel, írás-részletekkel.
Tanulságos, hogy a sci-ﬁ irodalom milyen
gazdag ﬁlozóﬁai hátterû. Nem pusztán érdekesség és izgalom, de a lét mélyebb kérdéseinek az elemzése is megtalálható bennük.

S ezek között a legfôbb kérdés: hogyan ôrizheti
meg az emberi faj lényegét, emberségét. Ezért
vizsgáljuk a fantasztikus irodalom szerzôinek
humanizmusát. Részletek hangzanak el az
Alapítvány trilógiából, a Feladat-ból, Pirx pilóta
kalandjaiból és az Úr Hangja c. mûbôl.”
dr. BJ
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Hidegkuti Nándor utca
Huszonhat közterület átnevezésérôl döntött
a Fôvárosi Közgyûlés. Hegyoldalunk utcái közül a Nagybátonyi utca neve változott, az új
neve Hidegkuti Nándor utca lett. Sokan úgy
vélik, hogy az Eurocentert a hegy felôl kerülô,
Farkastorki utat és a Perényi lejtôt összekötô
utca egy Nógrád megyei település nevét viselte.
Ez csak félig igaz. Az utca neve szorosan
kötôdik a terület múltjához.
Óbuda-Békásmegyeren a leghosszabb ideig,
234 évig, mûködött a Margit kórház északi
szomszédságában fekvô téglavetô-téglagyár. A
gyárnak az idôk folyamán több tulajdonosa
volt, így a neve is többször változott. Köztük
talán legnagyobb az Újlaki Tégla és Mészégetô
Rt., ami 1928-ban beolvadt a Nagybátonyi
Kôszénbánya és Iparmûvek Rt.-be, és ettôl
kezdve „Nagybátony-Újlaki” néven mûködött
egészen az államosításig. 1931-ben a
Nagybátony-Újlaki Kôszénbánya és Iparmûvek
Rt. létesített egy brikettgyárat a nagybátonyi
osztályozó mellett, de megfelelô kereslet hiányában a gyárat még a II. világháborút
megelôzô idôben felszámolták. Nem kizárt,
hogy az újlaki téglagyárban Nagybátonyból
érkezô munkások is dolgoztak.
Persze Hidegkuti Nándor is kötôdik ehhez a

UFC pálya a tégla utca felôl, háttérben a gyár,
balról a kulturterem
vidékhez. A mai Praktiker áruház helyén az
Újlaki Football Club pályája volt, ahol az egykori Aranycsapat legendás csatára is focizott.
Hétévesként ezen a pályán harisnyákból gyúrt,
átzsinegelt rongylabdával játszott a srácokkal,
késôbb az UFC középcsatára lett. Mindvégig
büszke volt Újlaki éveire. Mai napig ôrzöm azt
a futball labdát, amire a Praktiker áruház átadási ünnepségén - mint cég egyik díszvendége ráírta nevét egy ﬁlctollal.
ﬂ

Széchenyi-tér!
A minap e-mailok sorozatát
kaptam
ismerôseinktôl,
Édesapám tisztelôitôl. Egyik
pl.. „ha a Sándor ezt megérhette volna, hogy kívánságának
megfelelôen a Roosevelt teret
átnevezzék Széchenyi térre”.
Egy másik mail: „Édesapád viszont a Mennyországban látja,
hogy nem volt hiába ezért
küzdenie”. A propagandáról

címû cikkében Édesapám 2004
május 20 –án többek közt ezt
írta:
Szeretném az “illetékesektôl”
megtudni, hogy mit köszönhet
a magyarság Roosevelt Egyesült
Államok béli elnöknek? Az a tér,
ahol minden a legnagyobb
magyarra, gr. Széchenyi
Istvánra emlékeztet: mint a
Lánchíd, a Tudományos

Akadémia, a Duna szabályozása, a gôzhajók, amelyek ott
úsznak elôttünk a Dunán és így
tovább, mind-mind Ôrá kellene, hogy emlékeztessenek mégis
Roosevelt tér, és a “Legnagyobb
Magyarnak” csak egy akkora
utcácska jut, mint a Beloiannisnak, avagy egy kis rakpart, mint a Groza Petrunak!
Hanák Sándor
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Kútvízszint mérés
Remetehegy, Táborhegy, Testvérhegy vidéke
eredeti természetes állapotában csúszásveszélyes terület volt. E veszély a csapadékvizek
rendezett
elvezetésének
köszönhetôen
jelentôsen csökkent, de nem múlt el teljesen!
Az ásott kutak vízszintje nagyon hasznos információt szolgáltat a geológus és geotechnikus
szakembereknek a hegyen zajló földtani –
vízföldtani folyamatok jobb megismeréséhez,
esetleg egy bekövetkezô vészhelyzet
elôrejelzéséhez. E terület lakóinak elemi érdeke, hogy a rétegvizek okozta veszélyek feltárhatóak, és a vizsgálatok révén megelôzhetôek
legyenek. Ezt a célt szolgálja az ásott kutak
vízszintjének mérése, melynek feldolgozásával
egy várható maximális-talajvízszint térkép készül.
Ennek érdekében együttmûködési szerzôdést
kötöttünk egy környezetvédelmi technikusokat
képzô intézménnyel, a Petrik Lajos
Szakközépiskolával. Ebben az iskolában komolyan gondolják azt, hogy a gyakorlati képzés
valódi tapasztalatszerzést jelentsen, a padban
ülést értelmes célok menti tevékenységek
váltsák fel. Projekt rendszerû szervezéssel és
feladatvégzéssel kapcsolódnak majd e számunkra igen fontos és elvégzendô munkához.
A területünkön még létezô ásott kutak felderítésében, azok geodéziai bemérésében, a talajvíz
kémiai minôsítésében fognak segíteni, sôt az
értékelô tevékenységben is szeretnének részt
venni. A remélhetôleg kölcsönösen hasznos
kapcsolat érdemi része május elejétôl
megkezdôdik, és várhatóan június közepéig
tart.
Kérjük kedves „szomszédainkat” segítsék
ôket munkájukban. Az egyesület igazolását viszik magukkal, és lógóval ellátott trikót viselnek. Ha beengedik ôket, megmérik a kút
szintjét, benne a víz magasságát, a vízbôl mintát
is vesznek, és laborálás után megadják összetételét. A méréseket kizárólag a fenti célokra
hasznosítják.
Kérjük, legyenek segítségünkre. További információkat kaphatnak a 30-230 6994 vagy a
70-455 4142 telefonszámokon.
Egyesület vezetôsége
Pirchala István:

Tétova utazás

Tavaszi nagytakarítás. Idén úgy döntöttünk, hogy erôinket az erdôre is koncentráljuk. Az
Erdôalja út végén bementünk az erdôbe és gyûjteni kezdtük a szemetet. 2 óra alatt 48 zsáknyi
eldobált tárgyat szedtünk össze. Megdöbbentô mértékben szemetes az erdô, a fenti mennyiséget
kb. 40 méteres szakaszon gyûjtöttük. Köszönjük azoknak, akik érdemesnek látták a célt arra, hogy
szombatjukból két órát feláldozzanak. A megfáradt szemétgyûjtôket idén is meleg étellel vártuk
a Népházban.
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Vonatok rohannak velem
Tétován állok máskor,
pályaudvarok peronján
Se út, se fel, se le
Az egyik vonal feléje tart,
de én hajóra szállok át a tavon
Vérbô ajkait keresem a lányokon
akik elém kerülnek.
Szállodák,
az egyik jobb, a másik közel az úthoz.
Néha tehervonatra kapaszkodom
Kabátomról, mint egy cérnaszálat
gondosan leszedem haja illatát
Elhajítom
Lebegve száll
Fennakad agy faágon
Aztán eltûnik
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„Isten veletek, ti boldog Vendelinek!” - avagy az óbudai vendéglátás aranykora címû idôszaki kiállításhoz kapcsolódóan, az Óbudai
Múzeum április 30-án egy bográcsos fôzôversennyel egybekötött
családi napot szervezett. Legnagyobb érdeklôdés a versenyt kísérte,
ahol egy jellegzetes óbudai ételt, a pincepörköltet fôzték az óbudai
csapatok. A verseny moderátora és a zsûri elnöke Bede Róbert, a

Olvasói levél:

,,Schödl pékek” kapcsán
Csak most olvastam a világhálón októberi
számukat, melyben a Schödl pékekrôl volt egy
szép cikkük az óbuda iparosai sorozatban,
Gálosfai Jenôné tollából.
Abban többek között szerepel, hogy a család
emlékezetében az elôdök betelepültek, és
egyikük dunai malomtulajdonos volt. Igen
nagy a valószínûsége annak, hogy családjaink
egy tôrôl fakadnak, dédapám, ükapám és szépapám is Schödl nevû molnár volt Óbudán. A
családi krónika szerint szépapám a betelepülô
molnár család elsô hazánkban született gyermeke, molnár. Ükapám Schödl János (Óbuda
1814 - Tahitótfalu 1885) 1879-ig bizonyítottan
malomtulajdonos. Neki volt 3 testvére: Jakab
(Moson-magyaróráron lett molnár), Conrád
(Mosonyban lett molnár) és Márton, aki
Óbudán maradt és eredetileg molnár lett.
Késôbb a Duna Gôz-hajózási Társaságnál volt
kormányos, és 1870-ben Orth község határánál
a vízbe fúlt. Lehetséges, hogy az ô leszármazottai a Schödl pékek? Talán a család tudja rá a
választ.
Dédapám, Schödl Károly (1852-1907) 1879ig a molnár mesterséget ûzte, majd építôanyaggal foglalkozó vállakozó lett. (Homokbánya,
kôbánya, földi szállító jármûvek és két dunai
hajó tulajdonosa) Hoffmann Máriával (18551909, molnár lány) kötött házasságukból 11
gyermek született, de sokan utód nélkül haltak
meg és ezért kevesen vagyunk leszármazottak.
Errôl az ágról mai tudásom szerint mindössze 3
fô viseli eredeti családi nevet, Schödl Károly
leszármazottainak nagyobb része leányági.
Tisztelettel:
Nagy Imréné Szlovák Teréz

2011. május

TV Paprika fôszakácsa volt. A fôzôversenyen az Óbuda-Hegyvidékiek
Egyesületét Varga Béla vezette „Óhegy szakácsai” csapat, valamint
Harkai Ági vezette „Aranyhalak” csapat képviselte. A versenyt a
„Flórián Borozó Baráti Kör” csapata nyerte. De mieink is „gyôztek”,
mivel az igen ﬁnom fôztjük elfogyasztását a totális siker és a kiváló
hangulat kísérte.

Mókus Sörkert a Mókus utcában
Kalandozásaim új állomása. Nagy kihívás,
Krúdy Gyula utolsó lakhelyétôl negyven méterre, a Kéhlitôl ötvenre.
A kerthelyiség szépen, levegôsen berendezve, jó minôségû asztalokkal és kényelmes,
csinos karosszékekkel. Az óbudai vendéglôknek kijáró kockás abroszt hiányolom.
Kárpótolnak a szép, egészséges gesztenyefák
akik majd ôsszel jól elszórakoztatják az embert,
hogy termésüket a korsó sörödbe hullajtják.
Jól indul egy ebéd, ha a pincér csapolt
Stroprament tud ajánlani.
A sör után egy friss káposztasalátát kértem,
mert az jó elôétel, és minôségébôl következtetni lehet a konyha lelkiismeretességére. A saláta
jó volt. Kértem is utána egy pohárka házi
dupla Cuvee-t, Irsai Olivérbôl és ezerjóból.
Tiszta, ﬁnom száraz bor.
Francia hagymaleves volt a következô. Jó
közepesre osztályoztam.
Fôételnek egy hagymásrostélyost kértem,
amit tudvalevôleg, csak vendéglôben szabad
készíteni. Az egész nagyjából rendben volt. A
hagymák, szépre, ropogósra sütve, a steak

burgonya ﬁnom, kívül ropog, belül krémes. A
húst túl vékonyra kalapálták. Nem az
össztömege volt kevés. Ha ugyanezt a szeletet
kétszer-háromszor vastagabbra hagyják - sokkal szaftosabb lehetett volna. Így sajnos, szárazra sikerült.
A bor, amit kértem a Házi dunántúli Merlot
nevet viselte. Származásáról többet nem árultak
el, pedig valami nemesi nevet érdemelne, olyan
ﬁnom érett ízekkel és elegáns szárazsággal volt
megáldva. Mivel a rostélyos tálamat túl nagyra
méretezték, kénytelen voltam még egy pohár
balatonfôkajári rosét meginni. Igazi jó gyümölcsös ízû bor, feltehetôen Cabernet Franc és
Cabernet Sauvignon házasításából származik.
A hatalmas adagok miatt le kellett mondanom a desszertrôl, pedig igen csábító ajánlatok
voltak.
A felszolgálás mindvégig pontos és elegáns
volt. A pincérek nem ôgyelegtek az asztalok
körül, egy üvegfal mögül nézték, hogy mikor
kell, idôben megjelenni.
A hely megfelelt a kihívásnak.
Pirchala István

Anyák napi
ünnepség
a Népházban
Az Erdôalja úti Általános
iskola 3.b osztályának tanulói
kis mûsorral köszöntötték
az édesanyákat, nagymamákat
és dédikéket. A termet
vidám hangulat és a szeretet
töltötte be.
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Ismerjük fel és óvjuk
természeti kincseinket!
Május egy varázslatos hónap! Annyi szépség,
ﬁnomság jelenik meg a környezetünkben,
hogy nem gyôzzük kapkodni a fejünket. Mégis
most arra kérem a Hegylakókat, hogy fordítsuk
a fejünket a talaj felé! Az eperrôl lesz szó.
Kerti eper (földieper, termesztett eper,
kerti szamóca stb.) (Fragaria ananassa Duch.)
Amerikából származó fajok keresztezésébôl
származik. Hazai rokonai a szamócák
(Fragaria), erdôkbôl, hegyi rétekrôl jól ismert
és kedvelt növények. A rózsafélékhez tartoznak. Viráguk fehér, hármas leveleik enyhén
szôrösek, indákkal szaporodnak. Termésük
kedvelt csemege.
Az erdei szamóca (Fragaria vesca L.) kertünkben is megjelenhet, mert a madarak elhozzák a terméseit (az aszmagok a „magok” a
húsos termés felületén ülnek). Nemcsak csemege, hanem a levelei miatt gyógynövény.
Leveleit áprilistól augusztusig lehet gyûjteni.
Teáját hasmenés, légcsôhurut, ideg- és májbetegségek gyógyítására használják. A többi
szamócafaj levelei is hasonló hatásúak.
A földiepret a terméséért termesztjük. A
termés nemcsak ﬁnom ízéért kedvelt, hanem
értékes tulajdonságai is vannak. A vitaminok
közül ki kell emelni a C, B1, B2, E vitamin
tartalmát. Ásványi anyagai közül a kálium,
kalcium, magnézium, foszfor érdemel említést.
Felhasználása igen sokféle. Télire eltehetjük
a fagyasztóba, és készíthetünk nyersen erdélyi szamócalekvárt: az érett epret jól össze-

zúzzuk és azonos mennyiségû cukorral, kb. 20
percig géppel keverjük. Közben szüneteket
tartunk, majd kisebb üvegekbe töltjük. Elônye,
hogy nincs benne tartósítószer, nyers és igen
ﬁnom.
Szamócás túrókrém:
Hozzávalók: 25 dkg eper, 2 evôkanál porcukor, 25 dkg áttört túró, 1 dl tejszín, 2 evôkanál
cukor,2 csomag vaníliás cukor. Megcukrozzuk
a félbevágott epret. Az áttört túrót és a tejszínhabot habosra verjük és a kétféle cukorral
ízesítjük. Tálba tesszük és a szamócákkal
megrakjuk a tetejét.
Vörösboros szamóca:
Hozzávalók: 1 liter friss eper, ½ csésze cukor, 1 csésze csemege vörösbor, 1 pohár tejszínhab. Összekeverjük a földiepret a cukorral
és a borral. 2 órára behûtjük, közben párszor
megkeverjük. Kis tálkákba adagoljuk, és fogyasztás elôtt a tetejére tesszük a tejszínhabot.
Jó étvágyat kívánok!
Stollmayer Ákosné

„Parkerdô természetesen 2010-2012”
266 millió forintos európai uniós támogatással tovább folytatódik a Pilisi Parkerdô Zrt. tavaly sikerrel zárult „Parkerdô természetesen
2010-2012” elnevezésû programja, amely a
fôváros környéki parkerdôk természetvédelmi
fejlesztése terén eddig sosem tapasztalt lendületet hozott. A projekt az elôzô pályázati
idôszak eredményeire épít. Ennek nyomán
2012 nyarára, összesen 8 erdészetben, további
védett
erdôterületek
rehabilitációja
(erdôszerkezet átalakítás), veszélyeztetett és
ritka növény- és állatfajok, életközösségek védelme, védett területeken fennmaradt, az ökológiai kapcsolatokat gátló kerítések bontása,
valamint bolygatott, hulladékkal szennyezett
élôhelyek helyreállítása valósulhat meg.
Az invazív fajok radikális visszaszorítása már
az elôzô pályázati idôszakban is jelentôs
hangsúlyt kapott. A radikális beavatkozás
legfôbb oka, hogy az akác és a távol-keleti
eredetû bálványfa az utóbbi években olyan
mértékben elterjedt, hogy térhódításuk megfékezése egyre sürgetôbb feladattá vált.
Mindkét fafajra igaz az, hogy a környezeti
ártalmakat viszonylag jól tûrik, különösen az
utóbbi a városias területek kedvelt díszfája lett.
Évrôl-évre bôséges magtermést hoznak és sarjadó képességük is kiváló. A hazai klímában
korlátlan szaporodásra képesek, ezért a váro-
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sok elhanyagolt helyei mellett az elmúlt évtizedekben az erdôszegélyeken, erdei utak és
nyiladékok mentén, sôt az erdôsítésekben is
megjelentek.
A bálványfa természetes körülmények rendkívül gyors - évi másfél-két méteres - növekedésre is képes, ami messze meghaladja az
ôshonos fafajok növekedési ütemét. Ennek
köszönhetôen ahol megjelenik, a rendelkezésre álló teret hamar elfoglalja és extrém növekedésével a többi fajt elnyomja. A bálványfa
környezetében kialakuló ﬂóra és fauna az
ôshonos fajoknál megszokotthoz képest
jelentôsen szerényebb, így a bálványfa egyedek
számának növekedése egyben a területre
jellemzô növény és állatvilág gazdagságát, valamint a biodiverzitást egyaránt veszélyezteti.
A lakott területek közelében lévô erdôk
fertôzöttsége jelentôsen csökkenthetô lenne,
ha a kertekbe telepített, rendkívül gyorsan
nagyméretû, látványos díszfává váló bálványfa
egyedek száma a jövôben radikálisan
csökkenthetô lenne. Amíg e területek egyedei
a továbbterjedést lehetôvé tevô magokat évrôlévre féktelenül ontják magukból, a környezô
erdôterületek továbbra is a fokozottan veszélyeztetett területek közé fognak tartozni.
Lomniczi Gergely
Pilisi Parkerdô Zrt.
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Kerti dolgaink
Szépen indul a május, az Édesanyák köszöntésével. Ilyenkor a kert virágai is az Ô
kedvükért nyílnak.
Vegyünk sorba néhányat a hónap tennivalói közül.
• Gyümölcsfáinknak gondot okozhatnak a
fagyosszentek. Védekezhetünk bôséges
öntözéssel. A megfagyó vízbôl hô szabadul
fel, és a vékony jégréteg védhet az elfagyástól. Megjelennek a vízhajtások. Könnyû
felismerni, függôlegesen egyenesen felfelé
törnek. Ezeket távolítsuk el. Fontos növényvédelmi munkák is vannak. Megjelennek a
takácsatkák, gyümölcsmolyok levéltetvek.
A gombafertôzések sem maradnak el.
Védekeznünk kell a monília, lisztharmat
levélrozsdák ellen.
• Szôlôben is fontos növényvédelem mellett
a hajtásválogatás ad a legtöbb munkát májusban
• Tavaszi, májusi ültetésre váró gumókat dália, kánna, kardvirág, alaposan nézzük át.
Csak az épen, egészségesen telelteket ültessük el. Ez vonatkozik a vásárolt anyagra is.
Már kiültethetôk az egynyáriak. Helyük kiválasztásánál vegyük ﬁgyelembe fény, és
vízigényüket. Az ilyenkor legszebb évelô
ágyakban, ha kárt tett a tél, a foltokat
egynyáriakkal is pótolhatjuk. Szintén a körülmények ﬁgyelembevételével - nap, árnyék, szél - ültessük be erkélyládáinkat.
Fejezzük be a szobanövények átültetését.
Ha nem is mennek ki „nyaralni”, egy kis
langyos májusi esônek örülnek. Ezzel a téli
port is eltávolítjuk
• A gyep havi karbantartása fôleg nyírás,
öntözés, ha kell. A hó végétôl már pótolhatjuk is a tápanyagot, melyet a nyíráskor elviszünk.
• Kerti itatókban legyen friss víz a madarainknak, inni és fürdeni.
Virágos szép májust, jó munkát kíván:
Ort János kertész

A bálványfa
A bálványfa (tévesen ecetfa) terjedésének
visszaszorítása - annak rendkívüli életképessége miatt – eddig semmilyen hagyományos,
mechanikus eszközzel nem bizonyult eredményesnek. Az egyetlen bevált módszer a vegyszeres kezelés, amelyet 10-12 cm átmérôig a
bálványfa egyedek kérgének közvetlen kenésével kell végezni. A leghatásosabb a gyorsan
felszívódó, dikamba hatóanyagú szert az egyed
szállítószöveteibe, ezen keresztül a gyökerekbe
juttatni. Vastagabb egyedeknél (kb. 10-12 cm
átmérô felett) a szer közvetlenül nem szívódik
fel a kérgen keresztül, ezért elôször kb. 10-15
cm hosszban, a törzs egészén körbe haladva a
kérget el kell távolítani, majd a kérgezett felületet kell a növényvédô szerrel lekenni.
A mechanikai irtást a kisebb területeken érdemes elvégezni. A bálványfa gyökérzete
sebezhetô, de ha nem sikerül eltávolítani maradéktalanul, könnyen újrasarjad. Ezen tulajdonsága miatt az egyik legnehezebben irtható inváziós faj.
Forrás: www.edenkert.hu
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„Kutyasirató”
kapcsán
Tisztelt Szerkesztôség!
A „Kutyasirató” cikket olvastam volna a legutóbbi Óhegy-Hírekben, de csak többszöri újrakezdés után tudtam végigolvasni, mert szememet állandóan elhomályosította a könny.
Szücs Gábor urat és aranyos, kedves kutyáját
ismertük, mivel a Királylaki úton lakunk, és ôk
is ott laktak, így sokat sétáltak erre.
Ilyen szívhez szóló és szeretettel teli cikket
még nem olvastam, megható volt. Érzôdik a
döbbenet és a kétségbeesés a szeretett, kedves
jószág elvesztése miatt. Sajnos mi is jártasak
vagyunk ebben, mert elvesztettük a kis foxy
terrier kutyusunkat.
Együtt érzünk Szücs Gábor úrral és kívánjuk
mielôbbi megnyugvását – ami tapasztalatból
tudjuk, – nem lesz könnyû.
Jó egészséget kívánunk Szücs úrnak, üdvözlettel:
SE

Tartozáselismerés
Gyakran elôfordul az életben, hogy valaki
valamilyen jogcímen (pl. kölcsön, használati
díj, bérleti díj stb. címén) tartozik egy másik
embernek anélkül, hogy arról okiratot,
szerzôdést készített volna. Egy növekvô tartozása esetén gyakran elôfordul, hogy a jogosult
arról „elismervényt” kér. Milyen szabályok vonatkoznak az ilyen elismerô nyilatkozatra?
Az Ügyvéd válaszol:
A tartozás elismerést a Polgári törvénykönyv
önálló paragrafusban szabályozza. Gyakran
elôfordul, hogy az ilyen „elismervények” nem
tartalmazzák a két fél között fennálló alap jogviszonyt, tehát azt, hogy mibôl ered a tartozás.
Csak azt rögzíti az okirat, hogy az aláírás
idôpontjában mekkora összeggel tartozik az
egyik fél a másiknak.
A Polgári törvénykönyv kiemeli, hogy az
ilyen tartozáselismerô nyilatkozaton alapuló
követelés nem önálló jogcím, tehát nem azon
az alapon lehet követelni a tartozás kiegyenlítését, hogy ezt a másik fél rögzítette, hanem
minden esetben az annak alapjául szolgáló
jogviszonyból kell kiindulni. A tartozáselismerô jognyilatkozat tehát a tartozás jogcímét nem változtatja meg. Ezt úgy kell érteni, hogy
nem az elismerés alapján követelheti a jogosult
az adóstól a tartozást, hanem az eredeti jogcím
alapján, például bérleti díj, kölcsön, vagy
használati díj címén. A tartozáselismerô nyilatkozat alapján új kötelezettség nem keletkezik.
A tartozás elismerés írásban történik, a szóbeli
tartozás-elismerés nem elfogadható. A
tartozáselismerô okirat azt a könnyítést adja a
jogosultnak, hogy akkor az adóst terheli annak
a bizonyítása, hogy a tartozása nem áll fenn,
vagy bírói úton nem érvényesíthetô vagy, hogy
a szerzôdés, ami alapján a tartozása keletkezett,
érvénytelen.
Dr. Krzyzewsky Miklós - ügyvéd
30-942 6535,
info@krzyzewsky.hu
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R.S.T. ...
… azaz, Russian Snuggy Terrier. A Bobo.
Igazándiból azért kerül most szóba, mert úgy
tûnik másoknak is hiányzik királyi, zengô, öblös hangja, barátságos viselkedése, itt a környékünkön. Többen keresik, kérdezik. A gyerekek
bátran idejöhettek a kertkapuhoz, és megsimogathatták a kobakját.
Végelgyengülésben múlt ki pár hete. Tizenöt
éves volt. Tudtuk, hogy már el kell mennie,
nem szolgálhat tovább. Vitaminkúrával, erôsítô
injekcióval igyekeztünk segíteni állapotán.
Hálás szeretettel akartunk elköszönni „Tôle”.
Megsirattuk illendôen. A drága Wladár
doktor, akitôl annakidején a kiskutyát kaptuk,
és gondoskodásával végigkísérte a kutyánk
életét, most azzal vigasztalt, ha nem kapott
volna tôlünk, a gazdáitól megfelelô bánásmódot, szeretetet, nem élt volna eddig, hiszen az
ilyen nagytestû kutyusok nem is szoktak ilyen
hosszú ideig élni.
Nem azért beszélünk a történtekrôl, hogy
bárki tehernek érezze, no ezek meg „össznépi
gyászt” akarnak rákényszeríteni másokra.
Kutyások jól tudják, a kutyatartás érdekes, különleges, mondhatni egyféle barátság. Ez pedig
annyira személyes dolog, hogy a vele kapcsolatos érzések nem is tartozhatnak másokra.
Tôsgyökeres hegyi kutya volt. Itt született a
Testvérhegyen, a Királylaki úton, majd nálunk,
a Táborhegyen élte le az életét. Míg sok kutya
össze-vissza hangoskodik éjjel-nappal, a Bobo
gáláns élôlény volt, csak akkor ugatott, ha oka
volt rá, ha védett minket.
Tôle ugyan a szomszéd macskák is bátran
sétaﬁkálhattak errefelé. Nem foglalkozott velük. Egyszer mondtam is „Neki”, zavarná el a

cicusokat, mivel erôsen üldözik a kisrigókat.
Rám emelte szép, fényes szemeit és azt sugallta: ugyan már, mit kell ezzel ennyit foglalkozni.
Egyáltalán érdekel ez valakit? Nem volt irigy,
nem molesztálta, üldözte a többi állatot.
Emléke örökre itt marad, nem távozhat csak
úgy. Most jó darabig nem lesz kutyánk az biztos, hacsak a Bobo, nem reinkarnálódik …
Szeretettel mondom mindenkinek, aki kutyát
szeretne tartani, ha ilyen jó erkölcsû, barátságos, jókedvû, nagyvonalú, elegáns kutyára találna, fogadja el. Sok öröme lesz vele.
Legyen ehhez olyan kedves, legalább tizenöt
évük, mint amit az aranyos Bobo kutya ajándékozott nekünk.
W. Grass

Klubélet Óbudán
Beindult a klubélet Óbudán! Az Academy Golf Club felélénkítette Óbuda társasági életét, hiszen
nem csak golfklubként várja a sportolni vágyókat, de állandó rendezvényeivel a nem golfozó
környékbelieknek is szórakozási és találkozási lehetôséget biztosít.
Academy Club Est-Sorozatunk legközelebbi elôadása:
2011. május 12. csütörtök
• Mûvészvendég: HEILIG GÁBOR
• „Eszményi”-e a házassága?
• Hogyan lett „Favágó”, és miért nem aprít már?
• Kibôl lehet „slágergyáros”?
• Ez mind, mind Heilig-dal!
Jókedv és zene a köbön!

Várjuk egy kellemes,
rével,
szórakoztató estére par tne
baráti társaságával egy
os felett!
különleges helyen a vár

• Beszélgetôtárs és játékmester: RÓZSA GYÖRGY
TÁRSASÁGI JÁTÉKOK A VENDÉGEKKEL – „NYEREMÉNYESÔ”
• Részvételi díj 3 fogásos vacsorával: 5500 Ft
Asztalfoglalás 2011. május 10. 12:00-ig: etterem@academygolfclub.hu, +36 1 630 9204

Nyílt Hétvége az Academy Golf Clubban!
Május 14-15-én egy országos nyílt hétvége alkalmával, lehetôség nyílik mindenki számára
kipróbálni a golfot. Ennek keretén belül, az Academy Golf Club külön idôpontot hirdet meg
Óbuda-Hegyvidék lakóinak. A tavalyi igen magas érdeklôdés után, akik nem tudtak részt venni,
most megízlelhetik a golf világát, oktatónk segítségével megtanulhatják az ütôtartást, hosszú
ütéseket, illetve a lyukra gurítás technikáját.
Idôpont: 2011. május 14-15. 13:00-14:00
Regisztráció május 12. 12:00-ig: recepcio@academygolfclub.hu, +36 1 630 9213 2011
Regisztrációt limitált számban áll módunkban elfogadni.
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Idén Skóciában jártunk
Az Erdôalja úti Iskolánk nyelvi
tanulmányútjai során diákjainkkal immár 12. alkalommal indultunk útnak. A célunk: nyelvgyakorlás és bôvíteni országismereti
tapasztalatainkat. A Tábor-hegy
tövében szálltunk fel az ország
legnagyobb emeletes buszára,
amely 10 napig otthonunk is volt.
Amszterdamban egy kellemes
séta, a Van Gogh múzeum állandó
gyûjteménye és az idôszakos
Picasso-kiállítás megtekintése után
egy jót csónakáztunk a ”gracht”-ok
világában, majd behajóztunk egy
13 emeletes kompba, hogy 16 óra
múlva az észak-angliai Newcastleba érkezzünk. A tenger illata, a
lenyugvó, majd felkelô nap párán
átszûrôdô fénye, a sirályok soha
nem múló hangja, a levegô sós íze
nem feledhetô. A négyszemélyes,
fürdôszobás kabinokban kellemesen aludtunk.
Gretna Greenben megemlékeztünk a lehetôségrôl, hogy hivatalosan is házasságot köthetett bármely,
legalább 16 éves ifjú s leány. A
kovács mûhelyében így igen sokan
az angol szülôk engedélye nélkül is
örök hûséget esküdhettek egymásnak. Milyen jó, hogy nem kell Las
Vegasig utaznunk valami extráért!
Glasgon keresztül közelítettük
meg következô éjszakai szállásunkat, egy eredeti skót kastélyt a
Loch Lomond partján. Az ôsparkkal
övezett épületben nem csak szállást kaptunk. A konferenciaterem,
a háromszintes, galériás, üvegtetôs
bálterem és az ebédlô pompás faburkolattal szolgálta a lakók kényelmét egykor és számunkra is
méltó környezetet teremtett a helyi
specialitásokból álló vacsora és
reggeli elköltéséhez. Mi határozottan élveztük a padlótól mennyezetig érô ablakokon keresztül elénk
táruló csodálatos panorámát. A
színes, darumadarakat ábrázoló
sötét selyemtapéta és a festett
üvegablakok lenyûgöztek minket,
a gyermekek is emelkedett lélekkel, csendben étkeztek.
Szívesen éltünk volna még egy
kicsit ilyen környezetben, de a
negyedik napon tovább kellett
utaznunk. Inverness felé indultunk, a loch Ness megkerülésére
vállalkoztunk. Útba ejtettük a XIX.
század egyik mûszaki csodáját, a
Neptun-lépcsôt, amely a Kaledóniai
Csatorna hajózási zsiliprendszere.
Az Urquhart-kastély romjainak
diaporámás, multimédiás bemutatója és a Loch Ness panorámája a
vígasztalanul szemerkélô, de lágy
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esôvel együtt megkapó látványt
nyújtott.
A páratelt, Edinburgh mellett, a
folyó tölcsértorkolata mellé épített
campingben telepedtünk le, innen
mentünk csillagtúrákra minden
nap.
Edinburgh-ban egy egész napot
töltöttünk a várban. A koronázási
ékszerek kalandos, majd’ 600 éves
története megérintett mindnyájunkat. A világ másodig legidôsebb
koronáját csodáltuk és büszkeséggel töltöttel minket, hogy az elsô
mégis csak a Sacra Corona.
Magasztos hangulat uralta a vár
legújabb, csak néhány évtizede a
központi udvaron emelt épületét.
Itt, a Hôsök csarnokában az I. és a
II. világháborúban, valamint a
Skóciáért valaha hôsi halált halt
katonák nevét tartalmazó hatalmas
könyveket lapozhat a látogató.
A vár legmagasabb pontján egy
apró kápolna áll. A Szent István
király családjából (unokahúga)
származó, Skóciai Szent Margit
azon a helyen halt meg, miután
férjét, a kegyetlennek tartott III.
Malkolm királyt némiképpen megszelídítette és a skót népnek a kereszténységet, és a „jó modort” elvitte. Szeretjük e várost.
Következô nap a dunfermline-i
apátságban ismét magyar emlékek
nyomában jártunk. Megtekintettük
az elôbb említett Magyarországi
Szent Margit, valamint Robert de
Bruce skót király sírját. Ez utóbbi a
XIV. században uralkodott. Itt nem
csak egy középkori kolostor rom-

jait csodálhattuk meg, de áll még
az ôsi bazilika stílusú templom is,
amely kongó ürességével és roppant méreteivel, hatalmas faragott
oszlopaival és az aprónak tûnô
ablakain átszûrôdô fényben csak
homályosan tárta elénk valódi
nagyságát.
A délelôtt szakadó esô után már
napfényben érkeztünk Dundeeba, ahol megtekintettük Scott kapitány felfedezôhajóját, a Discoveryt, amely eljuttatta ôt a Déli sarkra
az 1900-as évek elején.
A Tweed folyó völgyében található Dryburgh Abbey romjai között meglátogattuk Sir Walter Scott
sírját. Mielôtt idôutazást tettünk
volna a nagy skót kétszáz éves
álomvárába, Abbotsfordba, a vadon és buján növô ragyogó sárga
nárciszok közül rengeteg medvehagymát szedtünk, hogy ízesítsük
kissé megszokott szendvicseinket.
A különbség érezhetô volt, higygyék el nekem!
Jártunk még a „Lowland” whisky-központjában, a Glenkinchie
desztillálóban, és sétáltunk a
Vilmos herceg és Kate szerelmérôl
elhíresült, egyébként Skócia legkorábbi alapítású és legnagyobb
hírû egyetemi városában St.
Andrewsban is. A hercegi pár helyett eddig az ország legnagyobb
kolostoráról és a harangtorony
szellemérôl lehetett hosszan regélni. Számunkra azért is emlékezetes
marad ez a város, mert ennek fehér
homokos strandján mártottuk lábunkat a tengerbe.

XVI. évfolyam, 4. szám
Sajnos, csak rövid ideig, hiszen
hamarosan, másnap hazafelé kellet
indulnunk. St. Abbs halászfalu
mellett túráztunk a természetvédelmi terület tengerparti szikláihoz.
A tengeri madarak sikolyai és a
völgyet betöltô báránybégetés különös
hátteret
adott
a
valószerûtlenül giccses tájképhez,
amelyben a ragyogóan zöld
domboldalak és lankás völgyek
felett hattyúpár keringett méltóságteljes lassúsággal. A levegôt a
seprûs-zsurló kókuszillata lengte
be mindenütt.
Tovább távolodva Skóciától,
magunk mögött hagytuk az említett csempészfalut és a Határvidék
déli oldalán a kereszteslovagok
várához hasonló Bamburgh kastélyt jártuk be. A tengernyaldosta
szikla tövében fehér homokdûnék
és kéken ragyogó tavacskák hívogatták a romantikus látogatót.
Közöttük magasodik az ôsi
Northumberland királyainak is
egykoron székhelyül szolgáló
monumentális várkastély.
A legendás szigetrôl távozóban
ismét kompra szálltunk, a
Newcastle-Amsterdam útvonalon
értünk Utrechtben, ahol megálltunk. Ez egy mesébe illô város. A
piaca, különösen a sajt-piac,
elképesztô kavalkád.
Hogy sokat írtunk itt, most?
Hogy sok mindent kihagytunk?
Sajnos, itt se idô, se hely, hogy
mindenrôl úgy számolhassunk be,
oly részletesen és oly érzékletesen,
ahogyan történt. De az élmény a
mienk, az erdôaljás gyerekeké, s
immár az Önöké is !
Kádár Eszter
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A középkori Óbuda
királynéi várnagy, királyi fôajtónálló
szerezte meg, 1343-ban. 1390-ben
Peterman volt bíró házát említik
1394-ben Pucuri Klára nemes aszszony (aki valószínûleg Erzsébet
királyné udvarhölgye volt, s a királyné még végrendeletében is
megemlékezett róla) a piactéren
álló házának felét eladta 40 forintért Miklós bán özvegyének.
Késôbbi tulajdonosok pl.: Budai
Ferenc deák (akirôl még lesz szó!),
Kapás Antal, Tholinger Lénárt,
Futhamoth Péter, Fodor Pál bíró és
Hideg Benedek.
A házak a török idôkben váltak
romossá. A 17-18. században közülük sokat átépítettek, de sajnos
úgy, hogy a középkori részletekbôl
szinte semmit sem ôriztek meg.
Szerencsés kivétel a piactér ÉNY-i
sarkánál álló ház, az említett
Ferenc deák egykori, 16. századi
lakóháza, Óbuda egyetlen fennmaradt középkori eredetû épülete.
A ferences és a klarissza kolostor
romjain kívül ez az épület az, ami
megmaradt az egykori királynéi
városból.
Ferenc deák a klarisszák szolgálatában állt, és az ô ajánlásukra

Ferenc deák egykori, 16. századi lakóháza
kapott 1499-ben nemesi címet, II.
Ulászló királytól. A ház eredetileg
az óbudai káptalan tulajdona volt,
s Ferenc deák és felesége Vas megyei birtokukat adták cserébe a
házért s a hozzá tartozó kertért,
telekért és 2 hússzékért. A házat
átépítette az új tulajdonosa, majd a
késôbbiek során többször is gazdát

cserélt. 1686 után itt épült fel az
elsô óbudai sörgyár. Feltárása során sikerült a középkori részleteket
helyreállítani. Ma a Budapest
Galéria mûködik az épületben, s itt
természetesen tábla is jelzi a középkori eredetet!
Benyóné Dr. Mojzsis Dóra
régész, muzeológus

www.oromnap.hu

ÓBUDAI

mozgás
örömnap

MOZGÁS + ÖRÖM = EGÉSZSÉG

és

Komplex mozgás és mentális program
a MOZGÁS egészségvédõ szerepérõl,
az ÖRÖMTELI stresszkezelés lehetõségeirõl.

· SPORT · TÁNC ·
· EGÉSZSÉG ·
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10:00–19:00
III. ker. TUE SPORTPÁLYA
1037 Budapest, Kalap utca 1.

N A G Y S Z Í N PA D
Katus Attila örömébresztõ reggeli tornája

Dr. Nagy Ágnes öröm-SALSA (dr. Ági és csapata)
Szabó Mónika (Szamóca-ház): mozgásfejlesztésztés kicsiknek
12:00 Helyben a segítség: mentõk (104), tûzoltók (105), rendõrök (107)
14:00 Tánccsoportok bemutatkozói
Fõvédnök:
15:00 Multitalent musical iskola
Czene Attila
16:00 Zumba
államtitkár
17:00 SalsaFitAnimáció
A rendezvény
18:00 Közös Öröm Tánc-party
egészség háziasszonya:
11:00

E s õn

11:30

B A B A - M A M A S Z I G E T (egész nap)

PROGRAM

INGYENES!

BELÉPÕ 500 Ft
GYEREKEKNEK

5. rész
Utunkat most a középkori piactér felé vesszük, mely a mai zsinagóga elôtti területen helyezkedett
el, s egy ÉK-i - DNY-i út körül
alakult ki. Ez az út a középkori rév
kikötôjétôl indult s délen az esztergomi nagy úthoz csatlakozott, ill.
Budára vezetett.
A piactér körül álltak egykor a
város elôkelôinek házai. Erre a
feltárások során elôkerült kályhacsempe-töredékek, könyvtáblaveretek, üvegmaradványok és
bronzdíszek is utalnak. Ezek
alapján elképzelhetjük a házak a
berendezését. Az emeleti szobákban cserépkályhákkal fûtöttek,
bronzdíszes csillárokkal világítottak, s az ablakok több helyen is
üvegbôl készültek (ritkaság ebben
a korban!). A házak alsó szintjén
többnyire raktár vagy borospince
volt. A klarisszáknak is birtokoltak
itt több házat s Erzsébet királynétól
kaptak egy hússzéket is.
Okleveles adatok alapján ismerjük sok piactéri háztulajdonos nevét is. A korai idôkbôl tudjuk, hogy
Nagy Lajos király orvosának az itt
álló házát 50 aranymárkáért Tötös

„Elõttem az utódom”

mozgásfejlesztés kicsiknek,
okosítás nagyoknak (gyerek jóga, gerinctorna, ovis torna)

M E R J É S N Y E R J ! (egész nap)

Dr. Nagy Ágnes
orvos
életmódszakértõ

Séta, futókörök, családi váltók, ovis foci,
öröm-foci párbaj, asztali tenisz, golfozás, judo

ELÕADÓTEREM

(13.00 órától)

Elméleti tudás = gyakorlati haszon
Színes szakmai elõadások a stressz testet-lelket érintõ veszélyeirõl,
a terápia lehetõségeirõl. Fókuszban a szív és a vese.

Mottó:
„A mozgás sok gyógyszert pótol,
de nincs olyan gyógyszer,
ami a mozgást pótolná.”
F Õ T Á M O G AT Ó K :

- Mit lát az ortopéd szakorvos?
- A biológiai fogász mosolyt is „farag”
- Grafológia és a stressz - árulkodó jelek a kézírásban
- Lelki gyógymódok, a hit és a sport kapcsolata
- Családi és nõi szerepkonfliktusok
- A DNS üzenete az egészségtõl a bûnügyekig

T I É D A Z É L E T E D ! (egész nap)
Egészségügyi szûrõvizsgálatok (vérnyomás, pulzus, EKG),
arc-diagnosztika, lúdtalp- és gerincvizsgálat, táplálkozási tanácsadás,
fáradtság-teszt, öröm-életmód tippek, mentális edzésprogramok
(sakk, társasjáték), grafológiai elemzés, stresszkezelési
praktikák, japán nõi titkok
stresszkezelés

NEMZETI ERÔFORRÁS MINISZTÉRIUM
Sportért felelõs államtitkársága

szakér telemmel

stresszencia.hu

9

Óhegy-hírek

2011. május

Iskolai hírek
Fordított nap
Immár hagyomány az Erdôalján, hogy
április elsején fordított napot rendezünk. Egy
napig diákigazgató irányítja iskolánkat. A
választást kampány elôzi meg. A jelöltek
bemutatkoznak leendô szavazóiknak, és elmondják programjukat.
Idén Bácsalmási Oszkár kapta a legtöbb
szavazatot. Három nap alatt kellett megszerveznie az iskola életét. Hamar rájött, hogy ez
nem is olyan egyszerû feladat. A felsôsök
közül sokan jelentkeztek tanítónak a kicsikhez, akik nagy izgalommal várták ôket.
Néhány gyerek erre a napra behozta kedvenc állatát mindenki örömére.
Beindult az iskolarádió is. Az órák után
kezdôdtek az osztályok közti focibajnokságok, és a csocsóversenyek.
Mindenki számára emlékezetes volt ez
a nap.
Szánáné Misuth Zsuzsanna
A nyolcadikosok
beiskolázásáról
Minden idôk legjobb felvételijét írták az idei nyolcadikosok
januárban. A márciusi szóbeli
vizsgák után tegnap megérkeztek a diákok személyre szóló
értesítôi.
Mindegyikük
szeptembertôl egy patinás gimnáziumban folytathatja tanulmányait a nagy betûs Életben.
Szüleik és minden nevelôjük
méltán büszke lehetnek rájuk.
Én is az vagyok. Itt, az Erdôalján
Kádár Eszter

Osztályok, versenyre fel!

PAPÍRGYÛJTÉS
Ismét lesz papírgyûjtés
az Erdôalja Iskolában
május 4-13-a között.
A II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola meghívására látogatásra
érkeztek az 50 évvel ezelôtt,
1961-ben végzett diákok. „Annus
néni” (Román Gyuláné) és „Marika
néni” (Gaupp Mária) osztálya nagy
létszámmal megjelent. Volt, aki
vidékrôl, de volt, aki Németországból érkezett. A jubileumi látogatáson Kádár Eszter által készített
osztályképen balról jobbra látható a
hátsó sorban: Lerner János, Perlusz
Jenô, Pillein Márton, Schlachta
Magdolna, Lakics Judit, Kocsis
Barna Miklós, Popovics István,
Gyarmati Csaba, Nitsch György, az
elsô sorban: Ott Erzsébet, Téglás
István,
Román
Gyuláné
(osztályfônök), Gyurász Katalin,
Karsai
Éva,
Gaupp
Mária
(osztályfônök), Kádár István, Zsinkai
András, guggol: Barczag Zoltán.
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2011 diákigazgatója, Bácsalmási Oszkár, amint ellenôrzi, hogy
a diákság miként játszik az udvaron

Költészet napja
1964 óta április 11-én, József
Attila születésnapján ünnepeljük a
költészet napját. Ezen a napon iskolánkban klasszikus és kortárs
költôk verseivel és zenével tisztelegtünk a magyar líra elôtt.
A gyerekek nagy izgalommal
készültek az ünnepre. Idén nem
volt tartalmi megkötés, bárki elmondhatta kedvenc versét.
Az alsósok mûsorában hallhattuk Arany János, Gárdonyi Géza,
Petôﬁ Sándor, Juhász Gyula, József
Attila, Kányádi Sándor, Weöres
Sándor, Szabó Lôrinc, Nagy László
Vidor Miklós, Romhányi József,
Gál Sándor és Csukás István verseit. A 2. osztályosok néhány megzenésített verssel is megörvendeztettek minket. A mûsort Tamkó Sirató
Károly Bôrönd Ödön címû versének közös éneklésével zártuk.

A felsôsök mûsorában Csokonai
Vitéz Mihály, Arany János, Petôﬁ
Sándor, Kosztolányi Dezsô, Kaffka
Margit, József Attila, Radnóti
Miklós, Heltai Jenô és Nagy László
versei hangzottak el. A mûsort
megzenésített versek színesítették.
Ez a nap valóban a líra ünnepe
volt. Köszönjük a szereplôknek a
szép mûsort.
Nagy öröm, hogy ilyen sok
versszeretô gyerek jár iskolánkba.
Szánáné Misuth Zsuzsanna

XVI. évfolyam, 4. szám
Elsôsök
Nagy örömünkre ápr. 14-15én 22 kisgyermek jelentkezett 1.
osztályosnak a 2011/2012-es
tanévre. Szappanosné Majzik
Erika és Katona Ágnes és az iskola „apraja-nagyja” sok szeretettel
várja
a
legifjabb
„Erdôaljásokat”. Szüleik részére
az elsô értekezlet június 7-én 17
órakor lesz. Augusztus végén 3
napon keresztül 9 és 15 óra között kerül megrendezésre a
„Gólyatábor” (a pontos dátum a
„Tanév rendje” címû rendelet
megjelenése után állapítható
meg), ahol az új diákok tanítóikkal a leendô osztálytermükben,
az ebédlôben, a tornateremben
és az udvaron ízlelgethetik az
iskolai életet, ezzel is megkönynyítve számukra a tanévkezdést.
Marótiné Horváth Gizella

Erdôalja Alapítvány - 1 %
Az iskola minden tanulója és
dolgozója nevében köszönjük
szépen a 2009. évi adójukból
felajánlott 1 %-okat. Az Erdôalja
Alapítvány a szokásos támogatásain keresztül (taneszközök
korszerûsítése, támogatás költségtérítéses programokon való
részvételhez, jutalomkirándulás
szervezése kimagasló tanulmányi és közösségi tevékenységért, stb.) az összeg nagy részét
az elsô emeleti leánymosdó
felújítására fordítja.
Az alapítvány adószáma:
19020305-1-41.
Kérjük szépen, a 2010. évi
adóbevalláskor is ajánlják fel
adójuk 1 %-át az Erdôalja
Alapítvány részére.
Marótiné Horváth Gizella
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,,Egynek minden nehéz,
sokaknak
semmi sem lehetetlen”

AZ EGYESÜLET
HÍREI
Bridzs klub hírei
Március 30-án megtartottuk
évadzáró Közgyûlésünket. Raksányi György klubvezetô beszámolt az elmúlt évi mûködésünkrôl,
ismertette anyagi helyzetünket,
további lehetôségeinket. Klubunk
bensôséges, de meglehetôsen zárt
világán kívül is próbáljuk megmérni tudásunkat. A Magyar Kupa
Csapatversenyén a Budai Motorosok csapata – vagyis a mi csapatunk - hatodik helyen végzett,
tagjai Lovász Ágnes és Lovász
László, valamint Máray Júlia és
Raksányi György voltak.
A hónap másik nagy eseménye
a Tatabányai Vidékbajnokság volt,
ahol mind a csapatban, mind a
páros versenyen indultunk. A
Csapatversenyen két csapattal
szerepeltünk. Résztvett a Budai
Motorosok I. néven elôbb felsorolt
csapat, valamint a Budai Motorosok
II. néven indult Décsey Krisztina,
Kiss Kati és Lovász Marietta, és
Csige Sándorból álló csapat. Az
utóbbi csapat, a kategóriáján belül
elsôként végzett, a gyôzelmet szerény pénzjutalommal ismerték el.
Lehetôség van a negyedosztályú
minôsítés megszerzésére, amelynek feltételeit Raksányi György
klubvezetô az egyik versenynapon
meghirdette. Meglehetôsen nagy
volt az érdeklôdés.
Lovász Marietta

APRÓHIRDETÉS
• Gyakorlott, megbízható, precíz, pontos,
kulturált nemdohányzó hölgy igényes
családoknál heti 1-2 alkalommal
bejárónôi állást vállal. Ha szükséges,
hegyi referenciákkal tudok szolgálni. Tel:
30-254 0862
• Kerti kisgéppel kertrendezést, építést,
termôföldszállítást, elterítést, gyökértelenítést vállal hegyi vállalkozó. Tel.:
20-338 1966

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.
Szerkesztô: Mikes Kriszta.
Hirdetésfelvétel: Óhegy Egyesület.
Telefon: 430-1326
Elôkészítés: Petit Typo Bt.
Nyomás: MédiaPress 1990 Kft.
Megjelenik: 3000 példányban
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Az Óbuda Hegyvidékiek Egyesület Elnöksége meghív
minden egyesületi tagot a
május 10-én, kedden 17.30 órakor,
a Táborhegyi Népházban tartandó

KÖZGYÛLÉSRE
Napirendi pontok:
1. Beszámoló az elmúlt év eseményeirôl.
2. A 2010. évi gazdálkodás ismertetése és jóváhagyása.
3. A 2010. évi közhasznúsági jelentés jóváhagyása.
4. A 2011. év költségvetése.
5. A Felügyelô Bizottság jelentése.
6. Tisztségviselô választása.
Amennyiben a tagok 50%-a +1 fô mégsincs jelen, úgy
ugyanazon a napon 18.00-kor, azonos napirend megtartásával, megismételt közgyûlésre kerül sor, amikoris a közgyûlés
a megjelentek számától függetlenül határozatképes, és dönt
az egyesület sorsát érintô, fontos kérdésekben.

HAT NAP GALÍCIÁBAN
Egyesületi kirándulás autóbusszal.
Utazás elôtti egyeztetés május 12-én,
csütörtökön, 18.00 órakor.
(Még három hely van!)

Gondnokot keresünk!
Kiss Gabi gondnokunk és férje, Bogdán, június 30-ával
elköltöznek a Népházból. Két évig látták el a gondnoki feladatokat, mondhatni kiválóan. Most lehetôségük adódik egy
másik lakásba költözni, itt hagyják a kisházat. Sajnáljuk, mert
nagyon megszerettük ôket. Mostantól pedig új gondnokházaspárt keresünk a kisházba. Olyanokat, akik fenntartják a
Népházat, a kertet, elvégzik a mindennapi tennivalókat a nap
különbözô szakában. Egyiküket biztos leköti a feladat.
Kérjük, ha valaki erre vállalkozna, az jelentkezzen be az
egyesulet@ohegy.hu e-mail címen, vagy ha ismer olyat, aki e
feladatot el tudná látni, továbbítsa hirdetésünket. De személyesen is ellátogathat és szerezhet bôvebb információt Mikes
Kriszta szervezôtitkártól szerdánként, 17.00-19.00 óra között
a Népházban (1037 Budapest, Toronya utca 33.).
Vezetôség

Hajléktalan gyerekek
óvodája
Talán sokan nem tudják, de mûködik
Budapesten egy óvoda, ahová hajléktalan
gyermekek járnak. A kicsik minden nap tiszta
ruhát és élelmet kapnak, fürdetik is ôket. Az
óvodának, a gyermekeknek nagy szüksége
lenne 98-146-os méretû ruhákra és 24-35-ös
cipôkre.
Az ovi 2004-ben szükségbôl nyílt, hiszen
a szabályok szerint ugyanis az óvodákba
csak olyan gyermek vehetô fel, akinek lakcíme, tartózkodási helye van. A szakemberek
szerint a fedél nélküli gyermekek száma
Magyarországon közel ezer fô. Ôk lakásnak
nem minôsülô helyiségekben, például pincékben húzzák meg magukat. A pesti hajléktalanóvodába egész Budapestrôl viszik a
gyerekeket.
Az ovi reggel hétkor nyit, a fürösztés, az
öltöztetés után enni kapnak. Nagy részük
délután négytôl másnap reggelig nem eszik.
Nincs mit.
A kis óvodásainknak az a legnagyobb
örömük, ha van mit enni. Minden ételt
megmutnak nekik, ha lereszelnek egy káposztát, elôtte azt is, mert volt olyan kicsi
például, aki úgy érkezett az oviba, hogy kizárólag a krumplit ismerte.
Aki tud ruhákat, cipôket, tartós élelmiszereket vagy játékokat küldeni, kérjük, a
következô címre juttassa el: Wesley János
óvoda 1086 Budapest, Dankó u. 11.
Info: Szabóné Förhétz Krisztina - óvodavezetô.
***
Egyesületünk vállalja, hogy a hegyi adományokat összegyûjti. Májusban szerdánként 1719 óráig leadhatók a gyerekeknek szánt ajándékok a Népházban, Mikes Krisztánál.

Állandó programok
a Táborhegyi Népházban
1037 Budapest, Toronya u. 33.
Jóga mindenkinek
Társastánc felnôtt kezdô
Társastánc felnôtt középhaladó
Társastánc felnôtt haladó
Társastánc iﬁ haladó
Zenebölcsi
Gyermek torna
Nôi torna
Férﬁ torna
Pilates torna
Bridzs klub

hétfô 17-18.30, csütörtök 9.00-10.30 h
hétfô
19.00-20.00 h
hétfô
20.00-21.30 h
hétfô
20.00-21.30 h
szerda
17.30-19.00 h
második kedd
10.00-11.00 h
kedd, csütörtök
17.00-18.00 h
kedd, csütörtök
18.00-19.00 h
kedd, csütörtök
19.30-20.30 h
szerda, péntek
8.00- 9.30 h
szerda
18.00-22.00 h

Egyesületi iroda nyitva tartása:
szerdán 17.00-19.00 h–ig, a hét
többi napján elôre egyeztetett
idôpontban: Mikes Kriszta, tel.:
20-886 4045. Gondnok: Kiss Gabi,
tel.: 20-886 2636. Bejárat a Népház
udvaráról.
Képviselôink fogadóórái:
Menczer Erzsébet a hónap elsô
csütörtökén 16.00-18.00 h - Fidesz
Iroda, Kaszásdûlô utca 7. (t: 3678791), Sáringer Kálmán a hónap
elsô keddjén, 17.00-18.00 h Táborhegyi Népházban, Szepessy
Tamás a hónap harmadik szerdáján 16.00-18.00 h - Fidesz
Iroda, Kaszásdûlô utca 7.
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Fényresötétedô lencse akció!
Remetehegyi úti ingatlanirodám
tevékenysége Óbuda hegyvidéki
ingatlanok értékesítése és bérbeadása.

Iroda: Remetehegyi út 52.
Tel/fax: 1-388-5919
Telefon: 06 30 378-5113
AKTUÁLIS AJÁNLATAIM:
ELADÓ! II. kerületben, csendes
kis utcában, a Guyon közben
51 nm-es, É/Ny-i tájolású felújítandó öröklakás. Ár: 18,9 M Ft

Megoldás a fényresötéted szemüveglencse,mely
beltéren világos, kültéren
pedig besötétedik.

ELADÓ! A Toboz utcában 51
nm-es, csendes zöld környezetben, Ny-i tájolású két szobás
öröklakás. Ár: 17,8 M Ft
12
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9.990

Dioptriás szemüvege van
és zavarja a napsütés?

9.990

Ft/db

9.990
9.990

Lens Optika, 1032 Bp., Bécsi út 154. Euro Center I.em.
(Alexandra könyvesbolt mellett) Telefon: 1 437-4629
NYITVA TARTÁS:
hétfőtől-szombatig 10-20 óráig, vasárnap: 10-18 óráig
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