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Táborhegyi Piknik
a Táborhegyi Népházban
május 2-án, szombaton, 13.00 órakor.
A mûsor:
13.00 - ,,Szomszédok" köszöntése, ismerkedés
13.30 Közös ebéd: A helyszínen, bográcsban készült palóc levest kínálja
Rafﬁnger Éva
(rendes nevén: Rafﬁ), az „Óhegy legjobb szakácsa” cím birtokosa.
Segédkeznek az Alerton Klub hölgyei.
Süti, amit a kedves „szomszédok” magukkal hoznak.

Szent Vér kápolna átadása

14.00 Anyák napi rajzpályázat kiállítása és eredményhirdetése
Utána ismerkedés, beszélgetés közös ügyeinkrôl. A részvétel ingyenes.

Indulás a Kiscelli Múzeum elôl
április 3-án, nagypénteken, 16.30-kor

Mindenkit szeretettel vár az Egyesület Vezetôsége!

A kápolna megáldása
a keresztútjárás végén 17.00 órakor
(Részletek a 7. oldalon)

„Tájak és álmok”
címmel

Klasszikus gitárest

Lelki Egészség-ôrzô Klub

kiállítása nyílik a Táborhegyi Népházban

Zenei idôutazás
a reneszánsztól napjainkig.

a Táborhegyi Népházban
minden páros héten,
kedden, 19.00 órától
A klubban ismeretterjesztô elôadások
mellett a részvevôk választ kaphatnak
kérdéseikre, megoszthatják véleményüket.

április 24-én, pénteken
18.00 órakor.

április 10-én,
18.00 órakor

Raksányi Éva

Megnyitja:
dr. Feledy Balázs
mûvészeti író

Fellépôk:

A részvétel ingyenes.

Közremûködik:
La Caffettiera Stioppeta kórus,
valamint gitáron
Tímár Bendegúz.

Vasárnapi mozi

A megnyitó napján dr. Lövey Végh Amália
természetszobrász alkotásai is bemutatásra
kerülnek.

A klubot vezeti: Iszlay Zsuzsa life coach.

Bigas Luna - Sonka, sonka /1992/
április 19-én, 17.00 órakor
Damián Szifron - Eszeveszett mesék /2014/
május 3-án, 17.00 órakor

a Táborhegyi Népházban
Szücsi Balázs gitármûvész,
Budai Lehel gitármûvész,
Kató Linda és
Pál Szilveszter.
A belépés ingyenes.
Mindenkit szeretettel vár az
Egyesület vezetôsége!

Óbudai Kamarazenekar tavaszi koncertje
családias körben, a Táborhegyi Népházban,

április 17-én, pénteken 19.00 órától.

Programok
Szt. Vér átadása
Klasszikus Gitárest
Óbudai Kamarazenekar
Vasárnapi mozi
Közgyûlés
Pillantás a nagyvilágba
Kiállítás megnyitó
Táborhegyi Piknik
Vasárnapi mozi
Állandó programok

április 3. p.
április 10. cs.
április 17. p.
április 19. vas.
április 21. k.
április 23. cs.
április 24. p.
május 2. szo.
május 3. vas.
11. oldalon

16.30
18.00
19.00
17.00
17.30
18.30
18.00
14.00
17.00

A következô lap megjelenésének idôpontja:
2015. május 7.

Gluck: Orfeusz és Euridiké – részletek
J. S. Bach: A fúga mûvészete – részletek
Telemann: Don Qixote
Hangversenymester: Balázs János
Vezényel: Gazda Péter
Belépés díjtalan, mindenkit szeretettel vár az Egyesület Vezetôsége
(Részletek az 2. oldalon)

Az Egyesület új telefonszáma: 404-5380
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Óhegy-hírek

Tavaszi koncert a Népházban
Óbudai Kamarazenekar koncertje családias körben,
a Táborhegyi Népházban, április 17-én, pénteken 19.00 órakor
Örömmel hívom hegylakótársaimat és minden
távolabb lakót az Óbudai Kamarazenekar
következô népházi koncertjére és az azt követô
szerény állófogadásra. A koncertre a belépés
ingyenes, a fogadásra házisütit szívesen fogadunk.
410 éve kíséri Sancho Panza urát, elmés nemes
Don Quijote de la Mancha-t a küzdelmekben, de
Dulcineát még nem találták meg – szerencsénkre. Útjuk során érintik mindnyájunk életét,
megérintenek bennünket humorba csomagolt
gyarlóságukkal.
Miguel Cervantes 1605-ben jelentette meg
elôször káprázatos munkáját, ami sok nagyszerû
mû ihletôje lett, a barokk idôktôl egészen a mai
napig, a képzômûvészetben, ﬁlmben, irodalomban, de a zenében is. Köztük Georg Philipp
Telemannt (Magdeburg, 1681 – Hamburg, 1767.),
a barokk kör német zeneszerzôjét is.
A barokk kezdete és indítója a katolikus
egyház volt, ami 1600 körül nekilátott, hogy
visszahódítsa a keleti hódítóktól meggyötört
Európa népességét a reformátoroktól. Ehhez
hatalmas templomokat, épületeket emeltek
aranyozott, ragyogó, pompázatos belsôvel,
olyan hatalmas méretekkel, amiktôl az egyszeri
ember térdre ereszkedett. A katolikusok elvárták és bôkezûen díjazták a lélekhódító mozgalomhoz a zenei aláfestést. Bôkezû támogatásukkal valójában egy zenei versengést ﬁnanszíroztak, ami vallásokon, nemzeteken átívelô,
idôben és területen át szárnyaló, uralkodó,
meghatározó muzsikát adott, hol nehézkeset,
hol játékosat. Örökül hagyta az utódoknak, így
nekünk is, itt az Óhegyen, az Óbudai
Kamarazenekar közremûködésével.
Georg Philipp Telemann a barokk kor zenei
versengésének
meghatározó
szereplôje,
megnyerô személyisége szórakoztató és könynyed muzsikájának terjesztésében a segítségére
volt. Igyekezett minden kortárs kollégájával
igyekezett jó viszonyt ápolni. Johann Sebastian
Bachhal is így volt. Mosolyogtató az utókor számára a lipcsei városatyák véleménye: Telemann
és Bach is megpályázták egyidôben a Tamás
templom kántori állását. A választás elôször
Telemannra esett, aki viszont inkább Hamburgot
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választotta, vagyis visszalépett, így a városatyák,
fogalmazásuk szerint kénytelenek voltak „beérni” Bachhal.
Az 1761-ben született mû francia nyitányának
lassú bevezetésével az elmés nemes lovag súlyos
gondolatai érkeznek hozzánk Rocinante hátán,
amúgy vasszemüveges, papírcsákós sisak alól,
míg az élénk folytatásban Sancho Panza szamaragol elénk. Don Quijote de la Mancha a fülünk
hallatára fog ébredni, aztán megvívja szélmalomharcát az óriásokkal, majdnem megmenti a
szenvedô hercegnôt. Nade ott van nekünk
Sancho Panza is, akik a feje tetejére állítja a
fennköltséget. Hangot kap a méltóságos gebe és
begaloppozik az egykedvû szamár is. Végül elnyugszik a fényes lovag és kísérete, hiszen pihennie kell, mielôtt továbbcipeli illúzióit és vívja
reménytelen harcait.
Johann Sebastian Bach zenei végrendeletérôl,
a Fúga Mûvészetérôl muzsikus vendégeinktôl
kapunk ismertetést és a meghallgatásához
mégnagyobb kedvet.
E sorok írója mindig könnyes szemmel, boszszús tehetetlenséggel hallgatja Gluck népszerû
mûvét. Christoph Willibald Gluck (Erasbach,
1714. – Bécs, 1787.) német zeneszerzô, akinek
mûvei beutazták kora Európáját, magára valamit
is adó színpad nagy sikerrel mutatta be operáit.
Gluck magát az operát felszabadította a
terjengôsségbôl, az öncélú magamutogatásból,
ami a közönséget fojtott ásítozásba, feszengésbe
fordította. Az elmesélt történetek Glucknél érdekesek, a zene a történetet meséli el. Ma ez így
természetes, de ezt épp köszönhetjük Glucknek.
Orfeusz és Eurüdiké történetének feldolgozása
az elsô volt Gluck nagyszerû operái közül.
Tényleg nagyszerû, csak mégis, a boldog lelkek
tánca hallatán mindig átélem a meghalt szeretteim utáni tehetetlen kesergést, hogy nekem szürkébb az élet nélkülük. Szomorúságomat Bach
mester gondolatai elterelik majd. Aztán becsattog
Sancho Panza a búsképû lovagunk mögött, hogy
elôkeressék a jókedvemet.
Jöjjünk mi is, minél többen és hozzuk a gyerekeket is, hadd lássák és hallják saját maguk is
a muzsika szerszámait.
Molnár Andrea
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Klasszikus
gitárest
Április 10-én, pénteken 18.00 órakor
a Táborhegyi Népházban
A közelmúltban néhány rendezvényünk alkalmából volt szerencsénk az ifjú Pál
Szilveszter gitár muzsikájával megismerkednünk.
A hallottak, látottak adták az ötletet egy
hosszabb, önálló zenei est megrendezéséhez,
amely során találkozhatunk két ﬁatal
gitármûvész pedagógussal, és két, még ﬁatalabb gitáros tehetséggel. Szücsi Balázs tanítványai Kató Linda (15 éves) és Pál Szilveszter (15
éves).
Mindketten számos verseny és fesztivál I.
helyezettjei, arany díjazottjai szóló ill. duó
formációban is. Jelenleg a Zeneiskolák XIII.
Országos Gitárversenyének váci döntôjére
készülnek, ott vannak a legjobb hét döntôbe
jutott között, a végeredmény lapzártánkkor,
március 29-én dôl el.
Meghívott vendégként fellép Budai Lehel
gitármûvész, a Szabolcsi Bence Zeneiskola
gitártanára.
Közremûködôinkrôl írták Nádor-teremi
koncertjük beharangozójában:
Budai Lehel és Szücsi Balázs koncertjét tekinthetjük a jellegzetes magyar gitáros élet
bemutatkozásának, a kiváló gitármûvészek
egyben pedagógusok is, azt a fajta szemléletet
és hozzáállást ismerhetjük meg tôlük, amelyen
a magyar gitározás áll.
Szücsi Balázs gitármûvész 1977-ben született Budapesten, 8 éves kora óta gitározik.
Felsôfokú tanulmányait a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti
Egyetem
Budapesti
Tanárképzô Intézetében és a Bécsi
Zenemûvészeti Egyetemen (Universität für
Musik und darstellende Kunst Wien) végezte.
Jelenleg az Aelia Sabina AMI gitártanára.
Legeredményesebb növendékei Kató Linda és
Pál Szilveszter, akik több verseny elsô díját és
számos fesztivál arany minôsítését szerezték
meg mind szóló, mind kamarazene kategóriában.
Budai Lehel gitármûvész 1999-ben szerezte
meg diplomáját a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem Budapesti Tanárképzô Intézetében.
Ugyan ebben az évben Szendrey-Karper
László díjjal tüntették ki, valamint ettôl az évtôl
dolgozik a Szabolcsi Bence Zeneiskola gitártanáraként. 2003-tól az iskola gitárzenekarának vezetôje. Növendékei sikerrel szerepelnek
különbözô fesztiválok, versenyek alkalmával
szóló és kamara kategóriákban is. 2005-tôl
kollegáival karöltve sikeres és hiánypótló gitárfesztivált szervez a budapesti zeneiskolai
növendékek részére, mely esemény 3 évente
kerül megrendezésre a Szabolcsi Bence
Zeneiskolában.
Az est során egy zenei idôutazást kísérhetünk végig, a reneszánsztól napjainkig. Szóló
és duó produkciók egyaránt felcsendülnek.
A mûsorban többek között Narvaez, Bach,
Tarrega, Sor, Legnani, Brouwer, Bartók mûveit
hallhatjuk.
P.I.
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2015. április

Április 11. Versünnep

„Tájak és álmok”

József Attila és Márai Sándor születésnapján
11-én, szombat délután 3 órakor találkozunk a
Házban. Ha van kedves versed, amit szeretnél
velünk megosztani, hozd el, olvasd fel, mi is ezt
tesszük.
Alertton Klub hölgyei és Rafﬁnger Éva

Raksányi Éva kiállítása április 24-én, pénteken 18.00 órakor a Táborhegyi Népházban

Szent György-napi
vásár
az óbudai Fô téren, április 25-én
10-17 óráig.
Az Óbudai Waldorf Iskola idén 20. alkalommal rendezi meg a Szent György-napi vásárt. A
hosszú évek alatt hagyománnyá vált, hogy ezen
a napon az Óbudai Waldorf Iskola birtokába
veszi a Fô teret, hogy bemutatkozzanak a házigazda és más Waldorf intézmények mûvészeti
csoportjai. Muzsikával, tánccal, kézmûves kirakodó vásárral, s az óriás sárkány legyôzésével
ünnepeljük a tavaszt.
Szent György legendája óriásbábok segítségével elevenedik meg. Az eseményen komolyés könnyûzenei koncertek, színházi elôadások,
zsonglôrök, mutatványosok, vásári komédiások szórakoztatják a nagyérdemû vendégseregletet. A vásárban megtalálhatjuk a kézmûvesek,
népmûvészek és iparmûvészek portékáit,
megismerkedhetünk különféle népi mesterségekkel, és a kulináris élmények sem maradnak
el. Az évek során a rendezvény a Waldorf közösségek szép ünnepévé, az óbudaiak kedvelt
programjává és kézmûves vásárává vált. A
rendezvény fôvédnöke Bús Balázs, ÓbudaBékásmegyer polgármestere.
A belépés díjtalan! Mindenkit szeretettel várunk!
Kriston Genovéva
szervezô, Óbudai Waldorf Iskola

Rafﬁnéria

Böjtös vacsora
Kocsonyás, káposztás hét után voltam.
Valami könnyû, zöldséges, ugyanakkor laktató
dologra vágytam, és megint körülnéztem a
hûtôben és a kamrában. Szembejött velem 2
doboz kukorica konzerv, 4 sárgarépa, egy zeller, 2 fehérrépa, 3 közepes hagyma, 2 gerezd
fokhagyma, illatos fûszerek maradéka, ôrölt
köménymag, 4 dl tejföl, 3 dl kefír, 3 dl tej, 3
közepes fôtt krumpli, 15 dk sajt és 6 tojás. Némi
só, bors. A kockára vágott hagymát és zúzott
fokhagymát kevés olajon megfuttattam,
kihûtöttem és a többi hozzávalót reszelve
hozzáadtam. A tojásokat és a tejféléket összekevertem a fûszerekkel, sóval és egy marék
napraforgó maggal. Zsírozott, lisztezett tepsiben, közepes hôfokon, 40-50 percig sütöttem.
Szerda lévén (az Alerton Klub Hölgyeinek
találkozó napja), levittem a Házba.("...Jobb ízû
a falat, ha többen is esznek..."). Az illatára a
bridzselôk is kiszállingóztak.
Jelentem: a tepsit sikerült megmenteni.
Rafﬁnger Éva

1951-ben születtem Budapesten. Érettségi
után a mûszaki pályát választottam, mérnökként dolgoztam, míg 2009-ben megszûntek
szakmai kötelezettségeim és elkezdtem nyugdíjas éveimet. Ekkor nyílt lehetôségem régen
dédelgetett álmom megvalósítására – a festészet
rejtelmeinek megismerésére.
Miután mûvészeti elôképzettségem nem volt,
ezért minden lehetôséget megragadtam a tanulásra, hogy a festészet technikáját elsajátítsam.
Különbözô technikákat ismertem meg és próbáltam ki, ezáltal munkáim és én is folyamatos
változáson mentünk, megyünk át.
Amatôr festôként vallom, hogy a mûvészet a
valóság visszatükrözôdése, az alkotó látásmódján keresztül.
Alapjában véve realista festônek vallom magam, a valóságból, a természetbôl építkezem.

Szeretek a természetben alkotni, ámbár a
különbözô ’izmusok’, mûvészeti irányzatok
néha elcsábítanak.
Az alkotás számomra boldogság és ezt az
élményt, érzelmet, örömöt szeretném
nézôimnek átadni.
Az Óbuda- Hegyvidékiek Egyesülete
vezetôségének köszönhetôen 2013-ban a
Táborhegyi Közösségi Házban rendezhettem
meg elsô önálló kiállításomat és most 2015-ben
is lehetôséget kaptam munkáim bemutatására.
Köszönet érte. Külön öröm számomra, hogy a
megnyitón dr. Lövey Végh Amália természetszobrász fantasztikus alkotásai is bemutatásra
kerülnek.
Raksányi Éva
A tárlat május 10-ig tekinthetô meg nyitvatartási idôben.

Pillantás a nagyvilágba

Tibeti életképek
Csemez Attila egyetemi tanár elôadása
április 23-án csütörtökön 18.00 órakor
Elôadássorozatunk következô témája Tibet. A
valaha független Tibet ma a Kínai Népköztársaság
része. Az Autonóm Tartományban az ôslakosok
életkörülményei jelentôsen megváltoztak, de a
történelmi múlttal és a buddhizmussal léptennyomon találkozni lehet.
- Milyen a Potala-palota?
- Miért lett a 100 000 lakosú Lhásza-ból
600 000 lakosú város?

- Hogyan élnek a mai szerzetesek?
- Milyen a tibeti táj- és az utcakép?
Akit érdekelnek a válaszok, az hallgassa meg
Csemez Attila egyetemi tanár vetítettképes
elôadását a Táborhegyi Népházban.
(Szerkesztôk)

Szabadidô, szeretem! Újratöltve
eseménysorozat sajtótájékoztatója március 24-én zajlott Spider Club-ban
A tavaszköszöntô teljesítménytúrával rajtol
szombaton a nyolc állomásból álló “Szabadidô,
szeretem! Újratöltve” elnevezésû ingyenes óbudai
sportrendezvény-sorozat, amely októberig tart.
A sajtótájékoztatón dr. Csepeli Zsuzsanna, az
Óbudai Sport Kft. igazgatója büszkén számolt be
arról, hogy elmúlt három évben ingyenesen
megrendezett rendezvénysorozatokon összesen
21 550 fô sportolt, mozgott együtt a III. kerületben, ezzel hívva fel a ﬁgyelmet az aktív életmód
jelentôségére. 2015-ben a korábbi szlogent
megtartva a legnépszerûbb eseményeket kétszer
rendezik meg, így az Óbudai Futófesztiválon, az
Óbudai Teljesítménytúrán, valamint a Tour de
Óbudán a tavaszi és ôszi idôszakban is indulhatnak a sportolni vágyók. A Sportágbörze valamint
a Nyugdíjas Vizes Sportnap rendezvényekkel
kiegészülve az év folyamán összesen 8 rendezvény megvalósítását tûzték ki célként, ahol
mindenki megtalálhatja a számára kedves
sportágat. A rendezvénysorozat programjait is
ismertette, majd néhány kulisszatitkot is megosztott a jelenlévôkkel. A sorozat, illetve a sportágak
kiválasztásánál a lakossági visszajelzéseket vették alapul. Büszkén említette, hogy egy fôvárosi
sportértekezleten minden második példa az
óbudai sportéletet mutatta fel, amely mint

mondta bizonyítéka, hogy jó úton haladnak és
Óbudán nemcsak jó élni, hanem jó sportolni is.
Óbuda-Békásmegyer polgármestere, Bús
Balázs kiemelte, hogy a rendezvénnyel, az önkormányzat célja, hogy példaképeket és helyes
utat mutasson a ﬁatalságnak, Óbuda egész lakosságának.
A kezdetekre visszautalva elmondta, hogy
2012-ben Egészségolimpiát rendezett a kerület,
melynek fókuszában az egészségmegôrzés volt,
mely új céllal bôvült; ez a közösségépítés. A
polgármester a közösségépítés két eszközét
emelte ki, a kultúrát, a sportot és
egészségmegôrzést, ezért a fejlesztések esetében
is ezeket vesszük ﬁgyelembe – tette hozzá.
Tavaly több sportcélú ingatlan (szabadtéri ﬁtneszpark) épült, megemlítette, hogy további
tervezésekbe is belefog az önkormányzat, mint
például egy új játszó-és sportpark a Mészkô utcánál, a TVE pályán újabb mûfüves pályákat
hoznak létre és Békásmegyeren vagy a Pók utcai
lakótelepen is tervben van egy-egy sportpark
megépítése. Zárógondolatként megjegyezte,
hogy az önkormányzat 2009 után 2014-ben
Kerékpárosbarát Munkahely címet nyert, ami
mutatja a kerület törekvéseit.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
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Történelmi örökségünk
Óbuda földje csodálatos. Nincs is még egy
olyan kerülete fôvárosunknak, ahol ennyire
tobzódhatnának történelmi emlékhelyekben.
Itt nemcsak azokra az emlékekre gondolok,
amelyek valamilyen építkezés során, az évszázadok porától eltemetve bukkannak fel újra a
felszínen, hanem azokra a már eleve föld alá
helyezett tárgyakra, mint régvolt korok temetôi,
sírjai.
Óbudán 2000 éve vonultak át az elsô, népvándorlás kori hordák, késôbb alánok, vizigótok és még felsorolni is nehéz, milyen népcsoportok és ezek csatákban elesett harcosait, vagy
csak az életútjuk végén itt végsô álomra lelt
egyedeit helyezték Óbuda földjében végsô
nyughelyükre. Ezek a letûnt kori síremlékek
ásatások, vagy csak egyszerû építkezési munkálatok során pedig egyre gyakrabban bukkannak elô rejtekükbôl. A Szemlô-hegytôl
Csillaghegyig, szinte minden talpalatnyi föld
alól.
A legtöbb emlék a rómaiak idejébôl származik és nemcsak Aquincumból, hanem végig az
akkori Duna ág, ágak folyása mentén, Római
fürdôn, Csillaghegyen.
A középkor egyistenhite a települések
templomai köré építtette a temetôket, fallal
körülvéve és úgy elrendezve, hogy a temetési
szertartás körmenet keretében kísérje utolsó

útjára a holtakat. Falon belülre
elhelyezve mindazokat, akik
hitüket vallva hunytak el, az Úr
nevében. Akik idegenbôl érkezve, ismeretlenül haltak meg a
településen, vagy a korabeli
felfogás szerint „tisztátlanok”
voltak, mint pl. a gyerekágyban
meghalt
asszonyok,
a
csepürágók, vagy a hóhérok,
csak a temetôfalon kívül voltak eltemethetôk.
Lelküket a kerítés falának ereszérôl lecsorgó
esôvíz moshatta csak tisztára.
Óbudának 2015 évi jeles évfordulója, hogy a
mostani fôplébánia, a Szent Péter és Pál plébánia templom jogutódként ezer éves fennállását
ünnepelheti a hajdani itt létezô templomoknak.
A kor szokása szerint ide temetkeztek az akkori kis település hivô katolikus lakói. Feltehetôen
az „alapító atyák”, a Bajor országból elsôként
ide érkezô csoport tagjai, de az ôket követô
többi csoportok hamvai is e körül a templom
körül nyugszanak.
Az óbudai földesúr, Zichy Péter maradványait bizonyítottan itt rejti a föld. Vagy korábbi
évszázadokra tekintve vissza, tudták, hogy
Mátyás királyunk hû krónikásának, Bonﬁninek
hamvait is óbudai föld takarja? Mikor ôt temették, még Margit kápolna néven állt a templom

Óbuda az 1848-1849-es
szabadságharcban
Az 1848. március 15-én kitört
forradalomból Óbuda is kivette
a részét, már áprilisban egy 600
fôbôl álló nemzetôr alakulatot
állított ki. A legénység fôleg
szegény, az óbudai földeken
dolgozó parasztlegényekbôl állt.
A pesti városi vezetôség ezt nem
engedélyezte, mert félt az esetleges atrocitásoktól ezért Óbuda
egy ideig nem ajánlott fel újabb
csapatokat. Az Óbudán élô
nagyszámú, németajkú lakosság
eleve nem is támogatta a forradalmat. Késôbb azonban megváltozott a helyzet. Óbuda 1848
augusztusában 92 nemzetôrt és
51 önkéntest küldött a délvidéki
frontra. Októbertôl a Zichykastély a Honvédség ruha- és
bakancstáraként mûködött, ahol
szürke pantallókat és egyszerû
katonai bakancsokat készítettek.
Fontos eseményként, az 1848.
évi 24. törvénycikk a korábbi
mezôvárosi státus helyett szabad
királyi várossá nyilvánította
Óbudát. Az Óbudai Hajógyárban
egy már kész hajót átalakítva
elkészült a „Mézáros” nevû
hadigôzös, amelyet az Országos
Hadibizottmány 60 000 forintért
vásárolt meg, és a Délvidékre
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vezényelt. 1849 januárjában benyomultak Óbudára az osztrák
csapatok, de hadi események
nem történtek. Az osztrákok
szigorúan megtiltották a lakosságnak a lázadók segítését. A
tavasz folyamán meghirdetett
általános népfelkelés során
Óbuda 2800 népfelkelôt állított
ki, s április 25-én felszabadult,
igaz csak rövid idôre. 1849. július elején ismét bevonultak a
császári csapatok, Haynau vezetésével, aki egy rendeletet adott
ki, amelynek értelmében nagyon komoly hadisarcot vetett ki
az óbudai zsidó lakosságra,
büntetésül, amiért segítették a
felkelôket (Óbuda lakosságának
ekkor 31 %-a volt zsidó).
Az 1848-1849-es forradalom
és szabadságharc idején viszonylag kevés óbudai lakos
vesztette életét. A városi tanács
-ugyan változtatásokkal- végig
mûködött, a mezôgazdasági
termelés folyamatos volt. A
hegyvidéki szôlôföldeken viszonylag zavartalanul folytak a
munkák, a borkimérések és a
borkereskedôk pedig szabadon
mûködhettek.
Horváth Péter

a mai plébánia helyén. Bonfíni
sírja már nincs meg, de sírfelirata
ránk maradt. Szép sorait érdemes
felidézni:
„Bonﬁni nyugszik e sírban alant,
Picenonak sarja,
Tisztesség, tudomámy, szép szó volt
az övé.
Csontjai fekszenek itt, de az Ô történeti mûve
Mára magyar földé, s ennél semmi sem több.”
Ahogy Óbuda lakóinak száma növekedett,
úgy nôtt az itt végsô nyugalomra lelt lakóinak
száma is. A temetôt bôvíteni kellett, mégpedig
a mai fôposta irányába. Gondolnák kedves olvasóim, amikor levelüket feladva vagy egy
számla beﬁzetési csekkjét kezükben szorongatva a postára igyekeznek, hogy egy régi temetô
földjén taposnak? Ugye nem. És akkor még nem
is szóltam a régi izraelita temetôrôl, mely közvetlenül az „Esernyôs lányok” szobor alatti részen terül el a Laktanya utcában. Zsúfoltsága és
szép, régi sírkövei okán a prágai zsidó
temetôvel együtt emlegették.
Sorolhatnám tovább, mert még bôven lenne
mesélnivalóm e témában. Majd talán máskor.
Hiszen Óbuda múltja mesél. Élôkrôl és holtakról egyaránt.
Gálosfai Jenôné

Hegyi történelem, hegyi
történetek
Az 1944. december 27-én délelôtt
megjelent szovjet katonák gyorsan
tovahaladtak. Elôtte két-három napon
át már általános volt a Hármashatárhegy
felôl a kézifegyverek hangja és lövedékek zizegtek a levegôben. Ezt követte a terület megszállása. Állandósult
a lakások át- meg átkutatása. Mivel a
szovjet hadvezetôség kizárólag a
bôséges lôszer utánpótlásról gondoskodott és a katonákra bízta az önellátást, így általánossá vált a rablás és
fosztogatás.
Ami hazánkban még a legszegényebbek számára is természetes volt,
az a számukra vagy ismeretlen, vagy
nem megfelelôen értékéit. Az angol
WC- re felálltak, arra ráguggoltak.
Varrótût mint értékes tárgyat adtak
ajándékba. Szekrények kihúzott ﬁókjaiban vittek abrakot lovaiknak.
Értékes szônyegeket terítettek be kocsijukba és sáros csizmákkal feküdtek
be a lakosság ágyaiba. Ha valahol találtak egy kerékpárt, azzal úgy játszottak, mint a gyerekek. A szoba-konyhás
lakással rendelkezô munkáscsaládokat „életnívójuk alapján” burzsujnak
véleményezték. Különösen, ha függöny volt az ablakon.
Látszott, hogy otthoni életviszonyaik között olyan használati tárgyak, amelyek Hazánkban még a

legszegényebb társadalmi réteg tagijai részére is elérhetôek voltak, a
katonák közül csak egyes kivételezetteknek jutottak. Összeszedték a
hajnyírógépeket, ami sok család,
különösen, ahol ﬁú gyerekek voltak, általános használati eszköze
volt. Külön csoda volt részükre egy
mûködô elemlámpa. Minden meglátott órát elraboltak és végigrakták
karjaikat karóráival. Elszedték a
borotvákat, az aktatáskákat felvágták talpbélésnek. Volt olyan katona
közöttük, aki a varrógépek bobinjait
gyûjtötte. Ugyanakkor a szerszámokat nem becsülték meg, használat
után ott hagyták, ahol dolgoztak
vele.
Nem volt bennük semminemû belátás a lakossággal szemben. Az istállóhoz szokott fejôsteheneket kivitték
a szabad ég alá és helyére bekötötték
lovaikat. A lakosság élelmiszereit,
amihez hozzáfértek, felették, tönkretették. Méhkap-tárakat feltörtek a
lépesmézért. A baromﬁakat az utolsó
szálig levagdosták és a maguk részéré
megfôzették, ugyanúgy a disznókat
levagdosták. Legtöbbször puskára
tûzött szuronnyal halálra szurkálták.
Mint utóbb megtudtam, a Budakörnyéki falvakat is teljesen kiélték.
Dr. Bókai Bátor

Óhegy-hírek

XX. évfolyam, 3. szám

2015. április

Ismerjük fel és óvjuk természeti kincseinket!
Április a húsvéti ünnepkör ideje,
a Feltámadást ünnepeljük. A tavasz
második hava és reméljük, hogy a
2014. decemberi ónos esô pusztítását kiheveri Hegyünk. Az erdészet a Guckler Károly sétautat felszabadította a kidôlt, letört fák
fogságából. Sétáljunk rajta végig és
ﬁgyeljük szeretettel a természet
ébredését. Két, áprilisban virágzó
és a természet ajándékaként a
kertekben is megtalálható fáról írnék. A feltûnô virágú virágos
kôrisrôl (manna kôris) (Fraxinus
ornus L.). Mediterrán eredetû,
szárazságtûrô, hegyvidéki, mészkedvelô fafaj. Alakgazdagsága miatt parkokba díszfának ültetik. Ha
áprilisban átsétálunk az Árpád hídon és a Hegy felé nézünk, akkor
most egy vonal felett csak néhány
virágos kôrist látunk, alatta foltok-

ban. Jól mutatja ez a látvány a
fákra fagyott ónos esô pusztítását!
Virágai sárgásfehérek, a hajtás végén gazdagon elágazó végálló
bugában állnak. Édes illatúak, rovarmegporzásúak. A termése
szárnyas lependék, amit a szél
hord szét. Így került kertjeinkbe! A
hajtás kopasz, zöldes, vagy hamuszürke, gyengén fénylô. A rügyei
ﬁnoman molyhosak. Keresztben
átellenes, páratlanul szárnyalt le-

velei 5-9 levélkéjûek. A kopasz,
sötét kékeszöld levelei ôsszel ibolyásra színezôdnek. Ne pusztítsuk
ki kertünkbôl!
A másik fafaj, a csertölgy,
cserfa (Quercus cerris L.)
Mediterrán, kisázsiai eredetû fafaj.
Hegyvidéki,
melegkedvelô,
szárazságtûrô. Bôven terem, talajjal
szemben igénytelen. Régen szerették tûzifának. Egylaki, a porzós
virágok sárgászöld fûzért alkotnak,
a termôsek egyébként korbácsszerû
pálhalevelek között ülnek, lilásak.
A termése két év alatt érô, hosszúkás makk. A hazai tölgyek makkjai
között a legnagyobb. Színe éretten
sötétbarna, keserû ízû. Ezt a makkot hordják szét a szajkók, mókusok télire. Ha útközben elejtik, a
kertünkbe hullik és kikel, ne irtsuk
ki! Levelei hosszúkásak és karéjo-

Tavaly tavasszal, elindult a hegyen egy biozöldség-közösség. A csoport tagjai
minden héten egy nagy doboznyi friss zöldséget és gyümölcsöt kapnak a Zsámboki
Biokertbôl. Az elôre megrendelt dobozokon kívül lehetôség van az átvétel
idôtartama alatt, csütörtökön 16:30 és 18:30, „piacolásra” a Népház udvarán: az
aktuális kínálathoz bárki hozzájuthat. Érdemes benézni! De miért is? …kérdeztük
Vetier Mártát a program ötletadóját és szervezôjét.

Biozöldség a hegyen
Emese, Ilda és Ilona rendszeresen
rendelnek biodobozt, tôlük megtudhatjuk, hogy ôk miért szeretik a dobozos
rendszert.
„Azért, mert így minden héten ténylegesen szezonális, friss zöldségekhez lehet hozzájutni, amikrôl tudom, hogy
nem mérgeznek meg különféle vegyszerekkel. Narancslekvárt, például, hónapok óta akartam fôzni, de sehol nem
mertem narancsot venni hozzá, mert ki
tudja, mi van a héján. Azóta, hogy jön
bionarancs is a dobozban, hetente fôzök
pár üveggel - és el is fogy.”
„Azért, mert nagyon ﬁnomak a zöldségek - gyümölcsök, össze sem lehet
hasonlítani például a ruccolát vagy a
krumplit a boltokban kaphatóval. A
férjem szokta mondani, hogy amikor
vágom a hagymát vagy akár valamilyen
zöldséget, petrezselyemzöldet, hogy
sokkal erôsebb, jobb már az illatuk is.
Nagyon ﬁmon az alma is, egészen zamatos még márciusban is. A saját készítésû
medvehagyma pesto felülmúlhatatlan! A
tejmentes bazsalikomos pesto-ból pedig
egyszerûen nem tudok eleget venni:
nagyjából mindenbe teszek belôle: a
húslevestôl a szendvicsig.”
„Azért, mert nagyon elfoglalt vagyok,
s így gond beillszteni az életvezetésembe, hogy friss, jó minôségû zöldséget
tudjak vásárolni. Ezt a közelben lévô
kisebb-nagyobb élelmiszerboltokban
nem lehet megvásárolni, piacra járni
pedig nincs idôm. És a piacon is bizalmi

kérdés, hogy ki mennyi vegyszert használ a remények elôállításakor... Itt ismerjük a termelôt, kialakul a bizalom a jó
tapasztalatok alapján.”
„Azért, mert a dobozt adott napon,
eléggé késôi idôpontban is át lehet
venni, ezt így be tudom iktatni a napirendembe. További elôny, hogy az
átvevôpont nagyon közel van, meg tudok állni a közelben, így nem kell
hosszasan cipekednem.”
„Azért, mert a jó minôség miatt
érezhetôen hosszabb ideig frissek a
zöldségek, így nem lesz másnapra
fonnyadt az alapanyag.”
„Azért, mert nagyon tetszik, hogy a
szántást lovakkal végzik, nem traktorral.”
„Azért, mert nagyon hasznosnak találom a hírlevelet. Megismertet a kevésbé
szokásos növényekkel, a kicsit 'alternatívabb' elkészítési módokkal. Tarlórépát,
például, ezelôtt soha nem ettem, és nem
is készítettem. De nagyon ízlett most,
amikor így kipróbálhattam.”
„Azért, mert a fenntartható fejlôdés
híve vagyok. Hiszem, hogy a megfelelô
minôségû táplálék hosszútávon megôrzi
egészségünket. Így elônyben részesítem
az organikus zöldségeket gyümölcsöket.
Köszönet érte a Zsámboki Biokertnek,
hogy ezt elérhetôvé tették sokunk számára.”
További információ:
Vetier Márta:
malna.ribizli@gmail.com

sak,
bôrszerûek. Sokáig a
fán maradnak.
A népi gyógyászatban értékes gyógynövény. Kérgét,
levelét hasmenés, vérzések,
sebek, száj- és
torokgyulladás,
láz,
vizenyô
gyógyítására
használják.
Makkja vérszegénység esetén hasznos. Hatását a csersav tartalom
biztosítja. Régen a cserzôvargák
bôrcserzésre használták. Innen van
a neve is.
Készüljünk a természet feltámadására!
Stollmayer Ákosné

Egészséges vagy ﬁnom?
Remélhetôleg a kérdés
kevesekben merül fel. Az én
olvasatomban az úgynevezett
„reform” konyha mindössze a
régi receptek, fogások adaptálása mai életmódunkhoz.
Minél egyszerûbben készül
az étel, annál közelebb áll
természetes valójához, és
annál könnyebben dolgozza
fel szervezetünk. A régiek ezt
még tudták.
Azok között, akik idônként
fakanalat fognak, sok a kreatív, kísérletezô elme. A „hagyományos” ételek egy-egy
összetevôje általában kiváltható, vagy elhagyható egészségünk érdekében. Ha mégis
ragaszkodunk a megszokott,
több hozzávalóból összeállított fogásokhoz, akkor is jól
jöhet egy új ötlet, egy más
összetételû recept. A következô kettôt jó szívvel ajánlom
mindenkink. Nálam jól bevált, és könnyen elkészíthetô:
Kókusztej, mely kiválóan helyettesíti a kávétejport, tejet:
Egy adag kókuszreszeléket
(kb. 1 dl) leöntünk 3-szoros
forró vízzel. 6-8 órát hagyjuk
állni, majd hosszasan összemixeljük. Utána leszûrjük, 22,5 dl kókusztej lesz belôle. A
hûtôben 5-6 napig eláll.
A maradék kókuszreszeléket lefagyaszthatjuk, felhasználható késôbb müzlibe, sütibe. Többféle kókuszreszelék
létezik, érdemes néhányat

kipróbálni.Persze készen is
kapható az üzletekben kókusztejpor. Rövidebb ideig
tart megvenni, mint elkészíteni, de: vásárlás elôtt olvassuk
végig az áru címkéjét.
Tanulságos.
Köleskörözött
A köles régi gabonafajtánk,
melyet teljes egészében hasznosít szervezetünk. A fôtt
kölessel a túrót helyettesítem,
a végeredmény viszont magáért beszél.
Egy adag kölest (kb. 1 dl)
3-4-szeres vízzel, kevés sóval
puhára fôzünk (15-20 perc).
Ha kihûlt, összemixeljük 3-4
dkg vajjal, 0,5 dl oliva olajjal,
kb. fél pohár joghurttal.
Ízesítjük kevés piros paprikával, ôrölt köménnyel. A végén érdemes újhagymát, póréhagymát, vagy lila hagymát
apróra vágva belekeverni.
Akkor jó az állaga, ha közepesen lágy masszát kapunk,
mert állás közben kicsit szilárdul. 1-2 óra múlva ehetô,
hûtôben 4-5 napig eláll.
Felvetôdhet a kérdés, hogy
mi a baj a túróval az eredeti
kôrözött receptjébôl. Válaszom: semmi, a hagyományosan készült túró egészséges. Mindösszesen szeretjük a
változatosságot.
Varietas
Delectat!
Remélem, aki kedvet kap a
kipróbáláshoz, egyetért velem: egészséges ÉS ﬁnom!
Mikóné Ormos Márta
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Iskolai hírek
Én kis kertész leszek…
A kert és az iskolaudvar, a tornaudvar minden gyermek kedvence.
Sokan használjuk, sokat. Idén az
alsó játszóudvar azonban az
idôjárás viszontagságainak már
nem bírt ellenállni. Megadta magát, a föld elfolyt, sár és por maradt
a kert hûlt helyén.
Szülôi összefogással, az alapítvány támogatásával és az iskola
dolgozói társadalmi munkában
vízelvezetési munkákat végeztek,
föltöltötték az újonnan kialakított
teraszokat, támfalat emeltek. A
tavaszi szünet után, április 11-én,
szombaton kerül sor új növények,
talajmegkötô örökzöldek beültetésére.
Szülôk és lelkes kollégák nélkül
ez a projekt nem valósulhatott
volna meg. Köszönet a lelkes, áldozatos munkájukért. Reméljük,
hogy a folytatás is hasonló lesz.
*
Tanítványaink a kerületi magyar
nyelvû vers- és prózamondó versenyen szép helyezéseket értek el: a
2. osztályból Jakab Kristóf 5.,
Sebôk Dóra Anna 8., a 3.b-bôl
Verebélyi Zsombor 9., az 5.b-s
Matuz Emma 5., Szilágyi Erik a 6.,
Molnár Brúnó a 10. helyen végzett.
Hetedikeseink
közül
Gazda
Brigitta 5., Szilágyi Réka a 6. lett.
A kerületi angol nyelvû csoportos környezetvédelmi versenyen a
3. b-s Babkó Bálint és Markovics
Benjámin a 4.-es Keményffy
Alettával és Borbára Déliával; Nagy
Villô és Zsolnai Domokos az 5.aból a hatodikos Cseh Jankával és

A hatodikosok Móra Ferenc egyik novelláját dramatizálták és adták elô magas színvonalon, mindannyiunk örömére
Zimmermann Orsolyával, míg a
hetedikes Détári Bernadett és
Héjja-Nagy Kristóf a 8.-os Szilágyi
Bencével és Ferenczi Annával alkottak négyest.
A budapesti Teleki Pál földrajzversenyen Kádár Gellért képviselte
iskolánkat.
*
Régóta nemzeti ünnepünk március 15., egykoron külön kinevezés nélkül is e napon emlékezett
hôseire a nemzet. Idén a 6. osztályosok ünnepi rendezvénnyel készültek. Az események felelevení-

tését egy Móra Ferenc írás dramatikus megjelenítésével tették érzékletesebbé. Megemlékezésük
mindnyájunkat megérintett.
*
Március 27. II. Rákóczi Ferenc
születésnapja.
Az
erdélyi
fejedelemrôl iskolánk fennállása
óta megemlékezünk. Korábban az
intézmény csapatát, néhány évtizede magát az intézményt is így
hívjuk. Az 5. b osztály jelenetekkel,
mondákkal, táncokkal gazdagított
emlékmûsorral készült, hogy méltóképen megemlékezzünk a ve-

zérlô fejedelem életmûvérôl. Az
ünnepélyen Rákóczi kitüntetô jelvényben részesült Nagy Villô 5.a,
Kádár Margit és Paár Endre 6.o.,
Détári Bernadett és Szilágyi Réka
7., Ferenczi Anna és Ruff Ádám 8.
osztályos tanulók. Kiemelkedô tanulmányi eredményük és élénk
közösségi munkájukkal érdemelték ki, hogy az 50 éve, 1964-ben és
’65-ben ballagott egykori erdôaljás
diákok jelenlétében vehették át
kitüntetésüket az igazgató úr, Nagy
Árpád kezébôl.
Kádár Eszter

KREATÍV TÁBOR A TÁBORHEGYI NÉPHÁZBAN
(Budapest III. kerület, Toronya utca 33.)

GYERE EL – VAKÁCIÓZZ VELÜNK! LEGYÉL EGY KREATÍV CSAPAT TAGJA!
A tábor célja a kézügyesség és a kreativitás fejlesztése. Itt rengeteg újdonság kipróbálható, megtanulható.
Elsôsorban a kézmûvesség iránt érdeklôdô 6-12 éves ﬁúk, lányok jelentkezését várjuk!
Nyári tábor turnusai:
1. turnus: július 6.-10.
2. turnus: augusztus 3.-7.
Foglalkozások hétfôtôl-péntekig,
8.00-tól 16.30-ig
Ellátás:
napi háromszori étkezés.

Naponta más kézmûves foglalkozás:
textil- és selyemfestés; üvegfestés;
gyöngyfûzés; dekupázsolás; márványozás;
kötés,horgolás; - batikolás; ﬁlc- és cserépﬁgura készítése.

9.00 reggeli
10.00 kézmûves foglalkozás
12.30 ebéd
13.30 pihenô, szabad játék, társasjáték
14.30 kézmûves foglalkozás
15.30 vissza a Gabo Kreatív Bolthoz

Nyári tábor napi programja:
Kedden délelôtt: látogatás a Goldberger
8.00 érkezés, gyülekezés a Gabo Kreatív
boltnál, majd indulás busszal a hegyre. Textilipari Múzeumba.

Részvételi díj: 29.900 Ft/fô/5 nap (H-P). Testvér kedvezmény: 1000 Ft. Jelentkezéskor ﬁzetendô a részvételi díj 50%-a!
Jelentkezési határidô: 1. turnus: június 15.; 2. turnus: július 10.
Elérhetôség: Felfalusi Gabriella, Gabo Kreatív Bolt, Bp., III. kerület, Vörösvári út 33. (10.0-18.00)
tel: +36-30-350 2087; e-mail cím: kreativ@egykreativ-egypc.hu
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,,Egynek minden nehéz,
sokaknak
semmi sem lehetetlen”

AZ EGYESÜLET
HÍREI
Tavaszi takarítás

Átadás elôtt a Szent Vér kápolna!

rendhagyó módon

A kápolna külsô homlokzatát sem lehetett
ápolatlanul hagyni. A víztelenítés ugyan csak a
lábazatot érintette, de a több helyen található
falrepedéseket, felázások nyomait is el kellett
vakolni.
A homlokzat festésénél a jelenlegi színeltéréseit követtük, a színeiben azonban eltértünk, és
a korhoz illô színeket alkalmaztunk. Meghatározásukkor Nemcsics Antal: „Különbözô
történelmi korok építészeti stílusainak színhasználata” címû könyve adott támpontot. Az 17501850 között alkalmazott színvilágból választottunk, melyet az Építési Örökségvédelmi Hivatal
képviselôje jóváhagyott.
Elkészült az elôlépcsô, ezzel megszüntettük a
balesetveszélyes küszöböt.
A homlokzatra táblát helyezünk ki, amely
feltünteti a mûemlék nevét, építésének évét,
körülményeit. Az engedélyezés idôigényes, az

Idén Egyesületünk kihagyta rendes évi tavaszi nagytakarítását.
Tanító vagyok, az osztályommal elôszeretettel játszunk az iskola melletti réten. A Csodálatos Mezítlábi Varázsréten, amit február végére
sajnos ellepett a szemét.
Gyakorlatilag bokáig mûanyagban jártunk.
Így hát, amíg a gyerekek játszottak és csapatot
alkottak, bújócskáztak, és remekül érezték
magukat, no, addig a kemény maggal, az elszánt és kôkemény környezetvédô harmadikos
ﬁúkkal, szemetet szedtünk.
Jó volt látni, ahogy kutyasétáltatók mosolyogva biztattak minket, hogy ôk szívesen
jönnének szemetet szedni, csak lenne rá akció
és felhívás.
Ím, meghirdetem az akciót: Amikor kedves
Hegyi Szomszédom kiviszi kutyáját/önmagát
sétálni/futni a rétre, vagy a Virágos nyereghez,
vigyen magával egy zacskót, kesztyût és szedegessen össze egy szatyornyi szemetet.
A következô havi akció esetleg lehetne az,
amikor a saját kerítésünk elé kiállunk, a hasig
érô parlagfüvet egy erôteljes rántással kihúzzuk
az anyaföldbôl.
Jó munkát kívánok és szebb, tisztább környezetet!
M.K.

Varga Mihály miniszter,
a Fidesz 4-es választókerületi
elnökének megbízásából

Dr. Kôvári Béla ügyvéd
ingyenes jogsegélyt tart
a Táborhegyi Népházban
(Toronya utca 33.)
minden hónap második
csütörtökén 18-20 óráig.

Legközelebb április 9-én.
Bejelentkezés nem szükséges.
További információ a +36-20-200 0017
telefonszámon.

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, Molnár Andrea, Varga Szabolcs.
Hirdetésfelvétel: Óhegy Egyesület. Tel.: 430-1326.
Elôkészítés: Petit Typo Bt. Nyomás: Granatalma O.Sz.Sz.
Megjelenik: 3000 példányban

átadáson talán még nem látható. Április 3-án
átadjuk a kápolnát a hívôknek, a mûemléket
kedvelôknek, egyben az Óbuda-Hegyvidéki
Szentháromság Plébániának. Az átadás nagypénteken, a 16.30-kor lesz, a Kiscelli Múzeum
elôl induló keresztútjárást követôen, cca. 17.00
órakor. Ezzel befejezôdött az Egyesület közel öt
éves munkája, amely a keresztút felújításával kezdôdött. Az átadást követôen a kápolnát megáldja Bajzáth Ferenc atya, az ÓbudaHegyvidéki Szentháromság Plébánia plébánosa.
Szeretettel várunk minden érdeklôdôt a
Kiscelli Kálvária felújításának anyagi támogatóit,
és azokat is, akik térítésmentes munkájukkal,
szakmai tudásukkal járultak a Kálvária felújításának sikeréhez.
Az Egyesület Vezetôsége nevében:
Felcsuti László

Az Óbuda Hegyvidékiek Egyesület Elnöksége
meghív minden egyesületi tagot a 2015. április 21-én, kedden 17.30 órakor,
a Táborhegyi Népházban tartandó

KÖZGYÛLÉSRE
Napirendi pontok:
1. Beszámoló az elmúlt év eseményeirôl.
2. A 2014. évi gazdálkodás ismertetése és jóváhagyása.
3. A 2014. évi közhasznúsági jelentés jóváhagyása.
4. A 2015. év költségvetése.
5. A Felügyelô Bizottság jelentése.
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.

Állandó programok a Táborhegyi Népházban
1037 Budapest, Toronya u. 33.
Capoeira
h., sz 18.00-19.00
Lelki Egészség-ôrzô Klub
k. páros 19.00-20.00
Balett és Kreatív Tánc - Játék gyerekeknek
k., cs. 17.00-18.00
Nôi átmozgató torna
k., cs. 18.00-19.00
Férﬁ átmozgató sebességmérôzô torna k., cs. 19.30-20.30
Bridzs klub
sz.
18.00-22.00
Pilates torna (Tenki)
sz., p. 8.00-10.00
Hastánc
sz.
18.00-19.00
Gyerekbalett
sz., p. 17.00-18.00
Egyesületi iroda nyitva tartása: szerdán 17.00-19.00 h–ig, a
hét többi napján elôre egyeztetett idôpontban, tel.: 404 5380.
Gondnok: Gáspár Aranka, tel.: 30-899 5320. Bejárat a Népház
udvaráról.

KÉPVISELÔINK FOGADÓÓRÁI:
Rácz Andrea 8. vk. minden
hónap második csütörtökén 17.0018.00 h - Táborhegyi Népházban.
Tel: 20-200 0017
Farkas Balázs 4.v k. minden
hónap elsô csütörtök 16.00-18.00 h
- Árpád Gimnáziumban. Tel: 20461 2438
Stollmayer Ákos 5. vk. minden
hónap elsô hétfô 18.00-19.00 h
között II. Rákóczi F. Ált. Iskola,
Erdôalja út 5. Tel: 367 8791

www.ohegy.hu
7

Óhegy-hírek

2015. április

HEGYVIDÉKIEK
INGATLANIRODÁJA
Építési telkek, családi házak, újépítésű és használt
lakások értékesítése és bérbeadása

Óbudalux
Ingatlaniroda
E-mail: obudalux@oi.hu

TESTVÉRHEGY,
TÁBORHEGY,
REMETEHEGY,
MÁTYÁSHEGY
150 aktuális ingatlant
kereső ügyfél,
300 eladó vagy
Forster Judit
irodavezető-építész kiadó ingatlan ajánlat

XX. évfolyam, 3. szám

SÁGI MAGDI
INGATLANIRODÁJA
Óbuda - Hegyvidéki ingatlanok
értékesítése, bérbeadása
Sági Magdolna irodavezetô
1037 Bp., Hegyláb u. 5.
Mobil: 30-378 5113, tel./fax: 388 5919
E-mail: sagimagdi1@gmail.com
www.sagimagdi.ingatlan.com

TAVASZI KERTI MUNKÁK
1037 Budapest,
Erdőalja út 46.

Lemosó permetezés
Gyeplazítás, -szellôztetés
Indító gyeptápok kiszórása

Hívjon bizalommal!
30-696-696-9, 1-242-1096

Mérnöki mûvezetés referenciákkal, garanciával,
22 éve itt a hegyen

www.obudalux.hu, www.obudaihegyvidek.hu

V31 Kft. | www.v31.hu | 06 20 9342740

21 év után újra
Óbuda Hegyvidék_december_nyomda.indd 1

ANYÁK NAPJA
ALKALMÁBÓL
OVIS ÉS ISKOLÁSKORÚAK SZÁMÁRA

RAJZVERSENYT
HIRDETÜNK!
az ÓHEGY EGYESÜLET és a
GABO KREATÍV BOLT
értékes nyereményeivel
és támogatásával!
Eredményhirdetés:
május 2-án 14 órától,
a Táborhegyi Pikniken
A pályaműveket folyamatosan várjuk
minden szerdán 18-20 óra között
a Táborhegyi Népházban!
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HÚSVÉTI ÜNNEP
2009.11.26. 10:21:36

a Csúcshegyi Kápolnában
(Menedékház u. 26. - A 137-es busz Erdôalja úti
végállomásától fél óra sétaút)

Húsvét hétfôn 11.00 órakor
Ünnepi szentmisét mond:

Bajzáth Ferenc
plébános úr.
*
Utána a gyerekeket szórakoztatja
Lala bohóc,
majd a kápolnakertben ajándékkeresés,
kisállat-simogatás, és zene a program lesz.
A hozott sütikkel és innivalókkal tavaszi zsongást
tervezünk, ameddig kedvünk tartja.
*
Szentháromság Plébánia honlapja:
www.obuda-szent3sag.fw.hu
Facebook oldala:
www.facebook.com/obudaikatolikus

