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Széchenyi a „Legnagyobb magyar”. Lehet róla vitatkozni, de az Óhegy Napok 
megnyitóján Fónagy Zoltán történész által tartott elôadás nem errôl szólt. Széchenyit, 
a magánembert ismerhettük meg, mint utazó huszártisztet, mint a szép hölgyek nagy 
kedvelôjét, mint kitartó szerelmest és mint családapát. Aki – mellesleg – a reformkor 
egyik legnagyobb államférfi a is volt! Velôs mondatai – amelyekbôl többet is olvas-
hattunk a Népház elôterében – ma is érvényesek és gondolatébresztôek! Hogy csak 
egyet-kettôt említsek: „Minél nagyobb az igazság valahol, annál nagyobb a közbol-
dogság!”  „Ki a közönségnek akar használni, legelsô kötelessége: magárul egészen 
elfelejtkezni!” „Merjünk nagyok lenni, s valóban, nem olyan nehéz, de legyünk 
egyszersmind bölcsek is!” „Az ember annyit ér, amennyit használ!”

Idén, az Óhegy Napok alkalmával Széchenyi magánéletét, a reformkor huszárainak magatartását, öltözetét és 
fegyverzetét, a hölgyek ruhaviseletét, táncait, a kor gasztronómiáját, a városok és falvak építészetét ismerkedhették 
meg a résztvevôk. A tizennegyedik alkalommal megrendezett háromnapos, kulturális, szórakoztató és gasztronó-
miai eseménysorozatot Kelemen Viktória Óbuda alpolgármestere nyitotta meg. (Részletek a 3. oldalon)

Óhegy Napok - 2016

A reformkor jegyében
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Többen mondják: jó lenne olyan sportolóval be-
szélgetni, aki állt már a dobogó legfelsô fokán. Aki 
megtapasztalta milyen, amikor felcsendül hazánk 
gyönyörû himnusza, dicsérve a fi atal kiemelkedô 
teljesítményét. Aki jó hírünket keltette a nagyvilág 
színe elôtt. Kérdezzük arról, milyen utat jár be az a 
fi atal, aki olimpikon lesz.

Mi hegyiek szerencsés helyzetben vagyunk, 
amennyiben szinte naponta találkozhatunk dr. 
Wladár Sándorral, az 1980-as moszkvai olimpia férfi  
kétszáz méteres hátúszás olimpiai bajnokával. 
Kérésünkre szívesen említette fel életútját, az elért 
siker örömét, miként alakult karrierje. Hogyan vált az 
ifjú emberbôl olyasvalaki, akit az „Olimpiák történe-
tében” jegyeznek, számon tartanak. Tisztes polgári 
családban nôtt fel, ahol a szülôk gondos szeretettel 
nevelték gyermekeiket.

Korán felismerték az úszósport jelentôségét, és 
megadták a gyermek fejlôdéséhez a megfelelô tá-
mogatást. Az úszás a legnemesebb sportág, ameny-
nyiben test minden izmát egyenletesen mozgatja 
meg. Egész életünkre megalapozhatjuk izmaink, 
felépítésünk jellegét. Bár azt mondják, az atlétika a 
sportok királynôje, el lehet gondolni, mit kap 
pluszként a fi atal az úszósporttól. Tanácsos lenne: 
minden gyermek tanuljon meg úszni, egyrészt a jó 
egészség jegyében, másrészt minden család bármi-
lyen vizes-nyaralásra bátran útra kelhessen a cseme-
téivel. A legkisebb vidéki településen is legyen 
lehetôség a vizes-sportok gyakorlására, ez volna az 
ideális.

Elmondása szerint már hatévesein csengett az óra 
minden reggel - így indul a történet. Édesapja vitte 
reggelente kocsival az uszodába. Jó edzô - jelen 
esetben Széchy Tamás - mellett a terhelés fokozato-
san alakítja a fi atal karrierjét. A jó edzésterv, az irá-
nyítás, a tehetség felismerése igen fontos.

Tizenkét évesen a reggel öt óra (!) már a vízben 
találta, kezdôdött az edzés egészen fél nyolcig, majd 
iskola után négy órától este hétig megint az edzésé 
volt a fôszerep, minden nap.

Tizenöt éven át, szorgalmasan, kitartóan 
célratörôen. És ezen az úton haladva a fi atal felnôtt, 
tizenkilencévesen olimpiai bajnok lett. Érettségi után 
felvételt nyert a Budapesti Állatorvosi Egyetemre, 
melyet sikeresen abszolvált. A versenyzést 
huszonháromévesen fejezte be. Érthetô módon az 
egyetemi tanulmányok mellett már nem lehetett idôt 
egyeztetni, versenyszerûen megfelelni az úszó-
sportban.

A diploma megszerzése után nyolc évig tanársegéd 
volt az egyetemén. Mint mondja, amit tud hivatásá-
ban, szakmájában az ott tanultaknak köszönheti. 
Belgyógyászat a szakterülete, és a mûszeres diag-
nosztika. Itt lakik a Hegyen és a munkahelye is itt 
van. Állatorvosi rendelôjük 1996 óta mûködik. Dr. 
Wladár Sándor pedig 1997-tôl, mint belgyógyász 
specialista dolgozik itt. A rendelôt fokozatosan látják 
el a legmodernebb berendezésekkel. Pár éve már 
ortopédiai specialistájuk is van. ’’Betegeiket” a 
sportban megszokott fegyelemmel, fi gyelemmel ke-
zelik. Fivérével együtt felváltva dolgoznak. Mint is-
meretes testvére, dr. Wladár Zoltán szintén világhírû 
úszóbajnok,  a montreáli olimpia hatodik helyezettje, 
15oo m gyorsúszásban.

A sport világától azonban nem vált meg véglegesen. 
Hetente több alkalommal lejár a margitszigeti Nemzeti 
Sportuszodába. Azt ajánlja a kedves szomszédoknak, 
ha csak tehetjük, legalább hetente ússzunk. Térd- és 
derékfájások biztos elkerülnek majd minket, ha szor-
galmasak leszünk, akár idôs korunkig is.

A jövô évi úszó világbajnoksággal kapcsolatban dr. 
Hargitai András, a hazai Úszószövetség elnöke kérte 
fel a versenyekhez fûzôdô ügyek koordinálására, 
részfeladatok átvállalására.

Az olimpia kapcsán megemlítette még: hazánk 
jelentôs csapatot delegál Rióba. Ennek egyharmadát 
az úszósport képviselôi jelentik majd. Kéttôszázhatvan 
nemzet indul. Ez egy csoda-mezôny lesz. Nos, kiket 
remélhetünk hazai versenyzôink közül? Valószínû a 
rajongótábor által ismert jeles nevek  jöhetnek szá-
mításba.

A fi atalabbak közül pedig a tehetséges Kapás 
Boglárka lehet esélyes. Az úszók mindig jól szerepel-
nek, reméljük ez most sem lesz másként. Ôk csak 
teszik a dolgukat, nem ígérnek, teljesítenek. Azt so-
sem lehet mondani a versenyt illetôen, valakinek 
szerencséje volt. Szerencsével ugyanis értékes má-
sodperceket nem lehet nyerni. Az egyetlen 
célravezetô a kemény edzés, a sok munka, ha a 
versenyzô alárendeli ennek még az étkezését, a pi-
henését, az egész életvitelét, és ha ehhez még tehet-
séges valaki és az kis szerencsével párosul: meglesz 
a jó eredmény! Azért azt ne tagadja senki, egy picur-
ka szerencse ugyanis mindenhez jól jöhet.

Az edzést illetôen még egy megdöbbentô adata: 
minden gyôztes úszóban benne van ám hatvanezer 
(!) kilométer, amivel, ha jól számolunk, az Egyenlítôt 
tudná másfélszer körbeúszni - persze csak elméleti-
leg.

Köszönjük dr. Wladár Sándornak az elmondotta-
kat. Élete példájával bemutatta nekünk tehetséggel, 
szorgalommal elérhetjük álmainkat.

A jövôt illetôen azt gondolja: az emberi test, az 
akarat még igen sok tartalékot rejt.

Sportolóinknak sok sikert kívánunk az olimpián. 
Figyeljük szereplésüket. Drukkolunk!!!

W. Grass

Nem raktunk nagy tüzet a 
Népház kertjében, de ezzel is átél-
tük ezt a csodás, máig élô hagyo-
mányt. 

Átgondolta mindenki vágyait, 
aztán ugrott. Volt, aki csak átlépte, 
de Zétény igazán nagyot ugrott. 
Valószínû nagy volt a vágya, vagy 
talán nem nagy, csak sok?

Hegyi portré

Az Olimpikon
Kettôezer-tizenhat az „Olimpia Éve”!

Pirchala István

Talpra magyar!
Egy tizenkilencedik századi, 

ismeretlen költô verse.

Talpra magyar! A haza hív.   

Itt van Széchenyi, és épül a híd.

Talpra magyar! Vigyázz magyar!

Földedet rabolja az oláh.

Torkodnak ugrik, ha kell, a rác.

A tót se rest, ha ellened tenni kell.

A muszka már a gránicon 

fegyvereivel.

Talpra magyar! Szegény magyar.

Halljad, hát szörnyû jóslatom.

Mert vár reád ezernyi borzalom.

Jön majd Károlyi, Kun Béla 

és a többiek,

Hogy elvegyék tôled ami, még tied.

Hited, házad és hegyeidet.

De, vidulj magyar! Mert hiába 

mind e gazság,

Jönnek a pesti srácok, 

az új aprószentek,

És vérükkel írják a falra Szabadság.

Vidulj magyar, mert az nem vitás,

Sorsod az örök, örök feltámadás.

Könyörgés

Hozzád könyörgünk Égi Asszony

Védd meg ezt a kis Hazát!

Vagy tedd vállunkra Fiad 

minden szenvedését,

Ha gondolod.

Mi büszkén hordozzuk, 

amíg vagyunk.

Mert magyarnak lenni szent dolog.

Szent Iván éjjelén
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Az idézetek mellett, az elôtérben 
és a Népház kerítésén jól ismert 
reformkori nagyjaink portréi te-
kintettek érdeklôdve a rendezvé-
nyünkön résztvevô, 21. századi 
utódokra. Az érkezô vendégeket 
a bejáratnál a Mikecz Huszár-
bandérium és a Wysocki-Légió 
tagjainak korabeli egyenruhákba 
öltözött díszôrsége fogadta. A 
Wysocki-légió díszlövései – ame-
lyekkel valószínûleg a környék-
beliek érdeklôdését is sikerült 
felkeltenünk – jelezték az Óhegy 
Napok idei megnyitását. A re-
formkor hangulatát idézte az 
Alerton-Klub hölgyei által, szebb-
nél-szebb ruhákban elôadott pa-
lotás és Pál Szilveszter gitárjátéka 
is, amelynek zeneszámait korabe-
li olasz, spanyol és magyar 

szerzôk mûveibôl válogatta össze 
az általunk már jól ismert, fantasz-
tikus ifjú elôadómûvész. A prog-
ramokat követô „pezsgôs” beszél-
getések során megcsodálhattuk 
Thaler Tamás fotómûvész a 
”Kárpát-medence épített és termé-
szeti örökségei”-rôl készített cso-
dálatos fotóit és tanulmányozhat-
tuk a huszárság történetérôl ké-
szült tablókat. A reformkori ru-
hákba öltözött hölgyek boldogan 
fotózkodtak a fess huszárokkal és 
a „légiósokkal” és bátran ismer-
kedtek szúró-, vágó- fegyvereik-
kel és puskáikkal. Az estébe 
nyúló nap végén fáklya- és gyer-
tyafény mellett búcsúztunk el a 
vendégektôl, akik most hintók 
helyett motoros jármûveikbe ülve 
távoztak.

Szombaton az elôzô naphoz 
hasonlóan a Wysocki-légió dísz-
lövéseivel hívtuk fel a fi gyelmet 
az Óhegy Napokra, majd a 
„Szabadság, szerelem” ihlette 
versek elôadásával idéztük fel a 
hallgatóságban a jól vagy esetleg 
kevésbé ismert, lírai, buzdító illet-
ve elgondolkodtató sorokat. A 
lélekemelô percek után a Mikecz 
Huszárok és a Wysocky-légió 
mozgalmas bemutatója csalta ki a 
közönséget a Népház udvarára a 
vacsora-asztaloknál és máris ér-
kezett az ízletes csirkepaprikás, 
amelyet minden bizonnyal jó ét-

vággyal fogyasztott volna el 
Petôfi , Jókai, Arany János vagy 
akár Széchenyi is. Hát még a 
meggyes-diós béles! A hangulat 
emelkedéséhez Juhász Dénes 

zenekara is hozzájárult. A vacsora 
végén táncházba invitálták a 
vendégeket, s így szenzációs 
hangulatban zárult a reformkort 
idézô második nap.

A harmadik napon, a vasárnapi fôzôversenyre 
kora délelôtt még csak az „Óhegy legjobb sza-
kácsa 2016” címre pályázó jelöltek érkeztek, 
szorgalmasan rakva a tüzeket és tölteni a bográ-
csokat. Szerencsére Juhász Dénesék zenekara is 
segített, hogy a szakácsok lelkesebben aprítsák 
a reformkorban is kedvelt ételekhez a hozzáva-
lókat!

Idén is megválasztották az Óhegy legjobb 
szakácsát és cukrászát. Hét szakács és három 
süti készítô mérte össze tudását. Az idei téma: 
Széchenyi és a reformkor! Ebben az idôszakban 
már igazán változatos volt a magyar konyha, 
nem kellett nélkülöznünk a paprikát, paradicso-
mot, kukoricát és a burgonyát sem! A zsûri tagjai 
Bartuska Lajos séf, Kis Kati, Pázmándi Antal, 
Seres János voltak. A zsûri elnöke, Szabó 
Magdolna Óbuda Önkormányzatának tudomá-
nyos fôtanácsadója, több szempont alapján 
összegezte a zsûri véleményét, döntését. 
Szempont volt a tálalás igényessége, a fôzet 
ízvilága, korhûsége és az összetevôk kiválasztá-
sának igényessége, helyes aránya. Nagy volt a 
versengés, de a zsûri döntött.

Kiváló fôzetként említette Krzyzewsky Miklós 
vörösboros, erdei szarvas pörköltjét, Etelközi 

Péter és Gulyás György szakácspáros bajai ha-
lászléjét, Benyó Dóri és csapatának 
„Vándorszínész székelykáposztája” nevû fôzetét, 
Fábri Zoltán gombáscsirkébôl, fehérborral ké-
szült betyárpaprikását. Persze mindegyikhez 
hozzáfûzte a zsûri észrevételeit, javaslatait, majd 
munkájukat oklevéllel ismerte el.

A zsûri 3. díjban részesítette Pirchala István 
„Vörösboros marhapofa körítve” címû 
versenymûvét, 2. helyezésben pedig Horváth 
Péter nyírségi gombalevesét. Az elsô díjat, az 
„Óhegy legjobb szakácsa – 2016” címet és a 
vele járó serleget Szécsi Antalnak ítélte „a sza-
badságharc perköltje szürkemarhából vargányás 
tarhonyával” elnevezésû versenymûvéért.

Szécsi Antal tehát újra remekelt. Jól emlék-
szünk, 2014-ben már elnyerte az „Óhegy szaká-
csa” nagydíjat a serleggel. A zsûri helyes döntését 
alátámasztotta a közönség különdíja, amelyet 
szintén Szécsi Antal nyert el.

Az „Óhegy legjobb cukrásza” címért ebben az 
évben hárman versenyeztek, így mind dobogó-
sok lettek. A harmadik helyen Szécsi Antal 
„Szécsi túrós” süteménye végzett. A második 
díjat Halmágyi Edit „reform meggyes”, sütije 
kapta. Az gyôztes, idén is Keresztes Krisztina lett, 

aki „mézes krémes” süteményével gyôzte meg a 
zsûrit. A zsûri szerint a kiváló, fi nom sütemények 
a cukrászdákban is gyorsan elkeltek volna.

Reméljük, hogy kedves vendégeink és 
közremûködôink is jól érezték magukat, és nem 
kell kétszer mondanunk, hogy „Jövôre, veletek, 
ugyanitt!” Addig se felejtsük az egyesület jelsza-
vát (természetesen ez is Széchenyitôl szárma-
zik!):

„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem 
lehetetlen!”

ÓHEGY NAPOK - 2016

A fôzô- és sütiverseny gyôztesei
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Zsigó András, a Képzômûvészeti Egyetem kerámia 
szakon végzôs hallgatója, 6x11 cm-es ajándék téglácskával 
lepte meg a kiállítókat és az kiállítás támogatóit. A tégla 
mélyítésébe domború betûkkel kiemelkedik „KJ” Kádár 
József téglagyûjtô monogramja, a tégla hátoldalán pedig 
balra az Óhegy Egyesület, jobbra Óbuda címere. A meg-
lepetés nagy örömet okozott.

A Belsô-Óbudai Téglagyárak hely-
történeti kiállítás megvalósításához 
és a csatlakozó homlokzatok felújítá-
sához jelentôs anyagi támogatást 
nyújtott Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata, Bús Balázs polgár-
mester úr, Budapest Fôváros Ön-
kormányzata, Tarlós István fôpolgár-
mester úr. További támogatóink vol-
tak „Budapest Bank Budapestért” 
Alapítvány, és a Budai Tégla ZRt.

Építôanyag ingyenes átadásával és 
egyéb szolgáltatással támogatta mun-
kánkat a Saint-Gaben Kft., a Baumit 
Kft., a Creaton Hungary Kft. OSG 
Hungary Kft. 

Ez úton mondunk köszönetet a 
helyi lakosság anyagi hozzájárulá-
sáért mindazoknak, akik a „Vacsora 
a Házért” vendégei voltak 2015 
októberében, a Szlovéniai Autó-
busz kirándulás mindenegyes 
résztvevôjének, továbbá Ort 
Noéminak és Zsigó Györgynek, 
Zsigó Andrásnak.

Végül köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik térítésmentes 
munkájukkal járultak hozzá a kiállí-
tás és a homlokzat felújítás megvaló-
sításához, nevezetesen Felcsuti 
Lászlónak, a felújítás és a kiállítás 
szervezôjének, Kádár József a 

téglagyûjtônek és helytörténésznek, 
Mikes Balázs grafi kusnak, Zsigó 
András iparmûvésznek, Gôgh Zsolt 
tanár úrnak és tanítványainak, vala-
mint Mezô András Novath László, 
Rácz András, Kádár Gábor és Gáspár 
Tibor segítôtársaknak.

Sokat segített tervünk megvalósí-
tásában az is, hogy a felújítás 
kivitelezôje, a MANUÁL Keres-
kedelmi és Szolgáltató Bt., Rigó 
József vezetésével a munkát - 
Egyesületünk és a tervünk iránti 
elkötelezettségbôl - szinte önköltségi 
áron végezte.

Egyesület Vezetôsége

A kiállítás ünnepi hangulatában Felcsuti 
László elnök, az Egyesület Vezetôsége nevé-
ben, írásbeli javaslatot nyújtott át Népessy 
Noéminek, az Óbuda Múzeum igazgatójának, 
melyben Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete 
Óbuda helyi értéktárába való felvételre javasol-
ja Kádár József tégla- és cserépgyûjteményét.

Óbuda-Békásmegyer Önkor-mányzata 
ugyanis a „magyar nemzeti értékek és 
hungarikumok gondozásáról” szóló rendelet-
nek megfelelôen 2013-ban létrehozta Óbuda 
Települési Értéktárát, melynek gondozásával az 
Óbudai Múzeumot bízta meg. 

Más országokban a téglabélyegek alkalmazá-
sa nem megszokott. Magyarországon a téglabé-
lyegek kapcsolódnak fônemesi, nemesi társa-
dalomhoz, egyházi méltóságokhoz, jeles ese-
ményekhez, hazánk ipari forradalmához, egy 
szóval: történelméhez. Ebben az értelemben 
téglabélyegek egyfajta hungarikumnak 
minôsíthetôk.

A helyi értéknek ajánlott gyûjteményben 
mintegy 3100 db tégla van. A gyûjteményhez 
katalógus tartozik, amely mintegy 6.500 bélye-
ges tégla adatait tartalmazza, az óbudai téglá-
kon túl más magyarországi téglákét is.

Helyi érték minôsítésére javasolta a 
tetôcserép gyûjteményt is, melyhez tartozó 
katalógusban 540 féle különbözô cserép tétele 
van. Az Óbudán gyártott, többségében feliratos 
cserepek szinte teljes körûen szerepelnek a 
római kortól, a mezôváros téglagyárainak 
gyártmányain keresztül, napjainkig.

Mindkét gyûjtemény különleges értékét je-
lenti az, hogy Óbuda téglagyárainak termékeit 
mind idôben, mind a gyárak helyeit, és a cse-
répfajtákat illetôen teljes körûen feltárja, 
szakszerûen katalogizálja, és nagyközönség 
számára közérthetôen bemutathatóvá teszi.

Óhegy-hírek lapunk elôzô, 
júniusi számának 2. oldalán, a 
„Kádár József téglagyûjtô mun-
kássága” címû cikk elsô sorá-
ban téves adatot közöltünk, 
miszerint Kádár József „nyug. 
egyetemi tanár”.Kádár József 
az egyetemen nem tanított, így 
nem nyugalmazott egyetemi 
tanár. A téves adat forrása ért-
hetetlen, közlésért az 
érintettektôl szíves elnézést 
kérünk.

Felcsuti László

Köszönet mondunk támogatóinknak

Javaslat Óbuda Értéktárába történô felvételre

A valamikori mezôgazdasági 
-fôleg szôlôtermesztô- Óbuda a 19. 
század második felétôl az iparoso-
dás korszakába lépett, egyre több 
gyár és nagyobb üzem mûködött 
területén. Ennek megfelelôen nôtt a 
kerület lakosságának létszáma. 
Óbuda képe a II. világháborúra vé-
gére megváltozott. A háborúban a 
lakóépületek 93 %-át érte kisebb-
nagyobb károsodás (3%-a megsem-
misült, 70%-a részben sérült, 20%-a 
életveszélyes). A borzalmas lakó-
körülményeket fel kellett számolni. A lakos-
ság száma Óbudán rohamosan nôtt (az 
1950-es évek végére már elérte a 78 ezer fôt), 
ennek megfelelôen egyre több lakásra volt 
szükség (új technika, a panel megjelenése ezt 
lehetôvé tette), visszaszorult a tégla 
nagymennyiségû felhasználása.

Az óbudai látképét meghatározó Bécsi úti 
téglagyárak az 1960-as évektôl kezdve sorra 

Téglagyárak bezárásának társadalmi hatásait

Helyreigazítás

Pecsétes emléktégla

tûntek el. Ebben az idôben több mint 20 na-
gyobb gyár mûködött a kerületben. Nemcsak 
a téglagyárak, hanem más gyárak, üzemek is 
szépen lassan bezártak. Nemcsak a táj képe, 
hanem az itt élôk élete is megváltozott (lakos-
ság összetétele, nagysága).

A téglagyárakban dolgozók kis (mikró) 
közösségeket alkottak. Közös munkahelyen 
dolgoztak, étkeztek, szórakoztak a kultúrház-

ban, de leginkább egy helyen laktak: a 
„cegajban”. Megszûnésükkel a valamikori kis 
közösségek egyszerûen felbomlottak.

A lakótelepeken teljesen más élethelyze-
tek, kapcsolatrendszerek alakultak ki. Közös 
volt a lakótömb, amelyben laktak, de ott csak 
ritkán találkoztak egymással. kevesebb lett a 
közös tér, leszûkültek a kölcsönös érintkezé-
sek, megváltozott az itt élôk egymáshoz való 
viszonya.

A közös sors, közös múlt, vagy közös ér-
dekek és célok kovácsolnak közösségekké 
embereket. Ehhez idôre van szükség. Az itt 
lakókat az új lakásba való költözés tette 
„óbudaivá”. Az új közösségek igényeinek 
megfelelôen kell kialakítani az új lakókör-
nyezetet. Új környezet, új lehetôségek, új 
kihívások. Hogyan élünk vele, hogyan ala-
kítjuk? Az új helyzet (lakótelepek, lakópar-
kok) is egyszer változni fog, erre kell felké-
szülni.

forrás: Horváth Péter elôadása
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Téglagyártásról, 

Óbudáról
Idôszakos helytörténeti kiállítás

Felavattuk a hely-
történeti kiállítást
a Belsô-óbudai Téglagyárakról

a Táborhegyi népház homlokzatán.

A kültéri kiállítás megnyitását követôen 
idôszakos beltéri kiállítás is megnyílt, 
amelyen Kádár József ismertetett néhány, a 
történelem során alkalmazott téglagyártási 
technológiát, és terméket a római kortól, 
Óbuda mezôváros idôszakán keresztül 
napjainkig. Köztük bemutatott néhány ér-
dekes terméket, több római tetôcserepet, a 
Bohn tetôszellôzô cserepet, díszes kúpcse-
repeket, idôszakokhoz, gyártókhoz kötôdô 
bélyeges téglákat.

Külön tablókon mutatta be Felcsuti 
László a gyárak megszûnésének következ-
ményeit, lakótelepek, lakóparkok, iroda-
parkok, iskolák, nagy kereskedelmi létesít-
mények létrejöttét, ezzel együtt a település-
szerkezet módosulásait. Gôgh Zsolt, a 
Petrik Lajos szakközépiskola tanára, diák-
jainak az Újlak 3. rekultivált bányaterületén 
végzett nehézfém vizsgálatát ismertette. 
Rövid tájékoztatót adott Horváth Péter az 
óbudai gyárak megszûnését követô társa-
dalmi változásokról.

A kiállítás az óbudai téglagyártást a tör-
ténelmi folyamatok és magyarországi tégla-
ipar tükrében mutatta be, annak városszer-
kezeti és társadalmi hatásaival együtt.

Közel egy éves munka elôzte meg a kiállítás felavatását. 
Megtörtént a tervezés, az anyagi háttér megteremtése, a ki-
vitelezés, mignem elérkezett a felavatás pillanata. Bagdy 
Gábor fôpolgármester helyettes úr köszöntötte a megjelent 
vendégeket. Bús Balázs polgármester úr megnyitóját 
követôen Kádár József téglagyûjtô, egyben a téglák adomá-
nyozója ismertette a bemutatott termékeket. Megtisztelô, 
hogy számos szervezet és adományozó megjelent. A vendé-
gek között tisztelhettük az Óbudai Múzeum, a II. kerületi 
Önkormányzat, a Budapesti Városvédô Egyesület, a 
Monarchia Bélyeges Téglagyûjtôk Egyesülete képviselôit, a 
MABE Magyar Belsôépítész Egyesület, a Háromhegyek 
Közhasznú Egyesület, a Menedék a Csúcshegy Barátainak 
Egyesület képviselôit, Rádai Mihályt, a Budapesti Városvédô 
Egyesület képviselôjét, valamint a területileg illetékes önkor-
mányzati képviselôinket is.

Az kiállítás öt „vakablaka” közül az elsôbe egy térképet 
építettük be, amely földhivatali helyszínrajzon mutatja a 
téglagyárak és bányáik elhelyezkedését. Ábrázolja a tégla-
szállítás útvonalait. A második ablakban Holtzspach tégla-
gyár termékei, a harmadikban, negyedikben, ötödikben az 
Újlak-1. Újlak-2. és Újlak-3. téglagyárak termékeit helyeztük 
el. Az egyes tégladarabok csapolással vannak a falba rögzít-
ve, és a falhoz ragasztva. Az egyes ablakok alatt információs 
táblákat helyeztünk el, amely számok segítségével mutatják 
az egyes elemek nevét, gyártási évét.

A kiállítást bárki, bármikor megtekintheti, az esti megvilá-
gítás is biztosított.
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Teendôk
a kertben

Éppen két éve annak, hogy Cziria Kata szervezésében megalakult a „Baba-Szomszédoló” kör, kisgyermekes 
anyukákkal. A Népházban, de gyakran más helyszíneken is találkoztak. Mint ahogy Kata mondta: a 
„Baba-Szomszédoló”-nak célja, hogy az anyukák és gyermekeik egymást megismerjék, találkozzanak, együtt 
sétáljanak, mert ez mind az anyukáknak, mind a gyerekeknek öröm. Hamar megfogalmazódott a játszótér 
hiánya. Kata és Luter Kriszta személyesen is tárgyaltak ez ügyben az Önkormányzatnál. És íme, az 
Önkormányzat most a hegyi családokkal együtt belevág: …

 A július az a hónap, amikor a 
kertünk –hogy úgy mondjam- telje-
sítménye tetôpontjához ér. A virágok 
nyílnak, és folyamatosan érnek a 
különbözô gyümölcsök. Bármilyen 
fájó is, de az elvirágzott rózsákat 
akkor is célszerû eltávolítani, ha a 
helyén új termés van kialakulóban. 
Ha ezt megfelelôen elvégezzük, 
annak egész nyáron folyamatos vi-
rágzás lesz az eredménye. A rózsán 
továbbra is a levéltetvek okozhatnak 
észlelhetô kártételt. Ennek hatékony 
kezelésére valamely engedélyezett 
kontakt szert használhatjuk.

Aki szôlôskertet tart, annak ebben 
a hónapban is lesz dolga bôven. A 
legfontosabb a megfelelô kötözés és 
a gyomirtás, de az újonnan megeredt 
zöldhajtásokról való oldalelágazások 
letördelése is elengedhetetlen. A 
kötözéssel kapcsolatban annyit jó 
tudni, hogy a hosszú, legegészsége-
sebb, erôteljesebb hajtásokból lesz-
nek a megfelelô lugaskarok. Ezeket 
kell kiválasztani, és olyan irányban 
kötözni, ahogy majd késôbb a lugast 
kívánjuk nevelni. Ebben az 
idôszakban a növények öntözésére 
is komoly fi gyelmet kell fordítani, 
illetve a fejlôdésben lévô fürtöket is 
védeni kell a darazsak valamint 
egyes madarak ellen is. A szôlô 
permetezésénél Július 20. után 
ügyelni kell az un. élelmezés-egész-
ségügyi várakozási idôre is, ugyanis 
vannak olyan korai csemegeszôlô 
fajták, melyek érési idejénél ennek 
már jelentôsége lehet.

Az ôsszel termô gyümölcsfákat 
mankoceb illetve kén hatóanyagú 
szerekkel kezelhetjük. Márkaneveket 
nem kívántam írni, de ezeket bárki 
beszerezheti a megfelelô szakbolt-
ban.

Ha jönnek a meleg, nyári esôk, - 
bármennyire kellemesek is – ked-
veznek a gyomnövényeknek is. 
Ilyenkor ha gyökerestül, kézzel ki-
szedjük ôket, felhasználhatjuk a 
kerti komposztálónkba is. Ezt abban 
az esetben ajánlatos, ha magot még 
nem érleltek. Mivel ebben az 
idôszakban gyorsan termelôdik a 
komposztálni való melléktermék, 
célszerû idônként termôfölddel réte-
gezni azt. 

A hónap vége felé már fi gyelni 
kell a hullott gyümölcsökre is. Hiába 
kellemetlen munka, fontos hogy 
idôben összeszedjük, és megsemmi-
sítjük ôket. (A megsemmisítést 
mindenki értelmezze ahogy kíván-
ja.) Ha ezt elmulasztjuk, akkor a 
bennük megbújó kártevôk késôbb 
még sok problémát okozhatnak.

Dienes András

Elkezdôdött az Ilonka utcai 

játszótér tervezése
A hegyen 

élô családok 
egy része júni-
us eleje óta 
nagy lelkese-
déssel beleve-
tették magukat 
elsô játszóte-
rünk megépí-
tésébe.

Elsô alka-
lommal egy-
más megisme-
rése, az igé-
nyek felmérése 
volt a fô cél. 
Már ekkor ki-
k r i s t á l yoso -
dott, hogy 
nagy igénye 
van mindenki-
nek egy olyan 
közösségi térre, ahol gyerekek és szülôk találkozhat-
nak egymással, megismerhetjük a közelünkben élô 
családokat.

Második alkalommal kaszát, gereblyét ragadtunk és 
a terület rendbetétele volt napirenden. Bár kezdetben 
úgy tûnt az idôjárás ellenünk dolgozik, végül sikerült 
közösen kitisztítani a területet a gazoktól. Ekkor a 
gyerkôcök legnagyobb örömére megismerkedtünk a 
helyi „ôslakókkal”, a nagy létszámú csigacsaláddal is.

Legutóbbi találkozásainkkor a kitöltött kérdôívek 
eredményeit néztük át, elkezdôdött a konkrét tervezés, 

A játszótér 2016. július 29-i gondolatai

elmondhattuk vágyainkat a játszóterünkrôl. Fontos 
hozzátenni, hogy végig igyekszünk a játszótér közvet-
len közelében élôk igényeit tiszteletben tartva tervez-
ni és már a tervezési fázisban megmutatni, hogy milyen 
lelkes, kedves, együttmûködô csapat fogja használni 
a területet.

Várjuk folyamatosan a tervezésekre a jelentkezôket, 
hétrôl-hétre friss hírekkel jelentkezünk az Ilonka utcai 
játszótér facebook oldalán is: https://www.facebook.
com/ilonkautcaijatszoter

Luter Kriszta
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Az utóbbi idôkben számos változás állt be 
a Csúcshegy életében. Kaptunk egy Bécsi út 
elkerülô szakaszt, amely a völgyet hosszában 

elfoglalja, átível a vasúti sínpár felett és ezáltal 
a folyamatos autózúgást közelebb hozza a 
hegy lakóihoz. Mindeközben a Solymárvölgyi 

út zsákutcává alakult, az építkezés alatt a 30 
tonnás teherautók az eddig is gödrös utat tel-
jesen tönkretették. A lakók leveleire, alá-
írásgyûjtésére érdemi válasz nem érkezett. 

A helyiek több fórumon próbálták az útja-
vítást kieszközölni – sikertelenül, a végén saját 
erôbôl kezdték javítgatni és gyûjtést is 
elôkészítettek.

És bár hivatalos tájékoztatás nem érkezett, 
egyszer csak cédulákat dobtak a postaládák-
ba: június utolsó hetében munkálatok várha-
tók a Solymárvölgyi úton.

És valóban, ilyen nem láttak még a helyiek: 
az útalapot tolólappal gréderezték, tört aszfal-
tot hoztak, hengerelték, emulzióval ötözték, 
apró kôvel megszórták, mellé padkát simítot-
tak és máris kaptunk egy teljesen használható 
utat! Jöjjenek, próbálják ki, babakocsival, rol-
lerrel, kerékpárral, gördeszkával!

Reméljük sokáig megmarad ilyen állapot-
ban és ezzel európai fôvárosunknak ismét 
élhetôbb lett egy kis utcája.

Kádár Péter

Szeretem a focit - már kamasz-
korom óta. A brazil válogatott 
Sócrates, Zico vezetésével volt a 
kedvencem. Aztán beletörôdtem, 
hogy a magyar meccsek második 
félideje már csak a lôdörgésrôl és 
a túlélésrôl szól. Elkezdtem a vízi-
labda meccseket nézni.

De a foci az foci, a kiskölykök, 
ahogy tudnak szaladni, már 
rúgják a labdát,  alakul a jelle-
mük közben, csak a komoly sé-
rüléseknél maradnak lent a föl-
dön, ha csak egy kis lökést kap-
nak már pattannak is fel, rohan-

nak tovább. És igen, a legmenôbb 
fi úk az iskolában a jó focisták. A 
klasszisokat is hamar felismerni, 
már elsôs korukban a negyedi-
kes nagyfi úk csapatában lesz 
helyük, a lábszáruk tele van 
kék-zöld foltokkal, a nadrágjuk 
állapotára nem érdemes szavakat 
vesztegetni. Gondolkoznak és 
röpülnek a pályán, elôre látnak 
helyzeteket, mi, a köznép, a 
szurkolók csak kapkodjuk a fe-
jünket, ôk már tudják a döntésük 
következményét és odaszalad-
nak a passz elé.

Lassan befordultunk a nyárba, 
kevés kis reménnyel, hogy leg-
alább ne nagyon alázzanak meg 
minket, ha már kijutottunk, de 
egyébként meg azt is minek. És 
akkor nyertünk és védekeztünk és 
nem fáradtunk el és észrevettük a 
helyzeteket és végre volt szeren-
csénk is, és csapatban gondolkoz-
tunk és nem irigykedtünk és nem 
hibáztattuk a másikat. 

És milyen hálás lett ezért az 
egész ország. Hogy végre nem 
arról szólnak a hírek, hogy ki 
miben rossz és a másik is miben 

hibás, kit miért kell megvetni és 
elhatárolódni tôle, hanem arról, 
hogy mi sikerült. Hogy igen, sike-
rülhet nekünk is, akkor is, ha a 
csapatunk eszmei értékénél a 
másik csapat egyik játékosa 
négyszer annyit ér. Mint a mesé-
ben, jön a kiskondás és szépen és 
kedvesen és ügyesen és furfango-
san helyre teszi a dolgokat és 
minden jóra fordul.

Kívánom, hogy az élet minden 
területén menjünk elôre, tiszteljük 
és becsüljük a másik eredményeit, 
gondolatait, ha jónak tartjuk, áll-
junk mellé és segítsünk megvaló-
sulni, legyen ez a kis ország 
Tündérország - ez rajtunk múlik.

Mikes Kriszta

Vágyjuk a jót
„A szurkoló tisztában van a realitásokkal, de eltekint tôlük.” Esterházy Péter

Nyár, vakáció, kikapcsolódás? 
Igen, így legyen! Ha tehetjük, 
felejtsük el minden gondunkat. 
Ennek ellenére most néhány 
súlyosabb gondolatot, kérdést 
szívesen megosztanék, melye-
ken bármikor el lehet tûnôdni, 
melyek szerintem nem veszíthet-
nek idôszerûségükbôl.

Elsô kérdésem egy hirdetési 
szlogen kapcsán merült fel. Az 
ajánlat: „Felnôttbarát szálloda” - 
természetesen a legjobb árakon. 
A honlapokra ellátogatva nagyon 
logikus érvelést találunk a gyere-
kes családok kizárása mellett, 
úgy tûnik, igény is van rá. 
Indokolt is lehet az ilyen megkö-
zelítés hivatalos programoknál, 
egyes szabadidôs alkalmakkor. 
Ráadásul léteznek máshol csa-

ládbarát szállások is. Persze a 
reklám nem tesz különbséget. Az 
én olvasatomban pedig ez a je-
lenség a civilizáció negatív hoza-
déka. Az a társadalom, amelyik 
elhatárolja magát a gyerekeitôl, a 
saját jövôjét semmisíti meg. Ha 
már a gyerekzsivaj is bevallottan 
zavar minket, akkor valami na-
gyon nincs rendben…

Második kérdésem az idôsek 
helyzetét érinti. Hogyan juthatott 
el odáig „fejlôdésünk”, hogy a 
nyugdíjasok egy részének ellátá-
sa szinte az életben maradáshoz 
is elégtelen? Az utolsó két-három 
évtized rohamos urbanizálódása 
kapcsán ez téma a világnak már 
azon részein is probléma, ahol 
hagyományosan tisztelik az idôs 
embereket, életük végéig.

Sokféle oldalról körül lehet 
járni, meg lehet magyarázni ezt a 
helyzetet, vannak hozzá szakem-
berek is. Ki és hogyan lesz idôs 
korára kisnyugdíjas, az is hosszú 
történetek sorát alkotná. 
Szerintem humánusnak nevezett 
arcunk valahogy nem mutat telje-
sen tiszta képet ebben a dologban 
sem…

A harmadik témakör nyilván-
valóan kevésbé súlyos, mégis 
hasonló irányba mutat. A média 
visszatérôen foglalkozik a kutya-
tartók és a kutya nélkül élôk el-
lentétével. Ezt sem lehet feketén-
fehéren megítélni, nincs is még 
igazából mûködô megoldás.

Az állatok és mi egyazon 
élôvilág részei vagyunk. A kutya 
valamelyest kiemelkedik a sor-

ból, mert közelebb áll az ember-
hez, függ tôle. Amennyire a le-
írásokból tudjuk, már hosszú 
ideje társunk, együtt élünk vele. 
Még akkor is, ha én, vagy a 
szomszédom nem vagyunk 
ebtulajdonosok. Az én vélemé-
nyem pedig megegyezik Sint-
Exupéry rókájának szavaival: 
„Te egyszer s mindenkorra 
felelôs lettél azért, amit megsze-
lídítettél.” …

Fenti, kissé borúlátó nézô-
pontom ellenére tudom, hogy 
számos ellenpélda létezik, jó 
megoldással. Hiszem, hogy po-
zitív gondolataink, tetteink ha-
tással vannak környezetünkre, 
és a visszás helyzetek hosszú 
távon jó irányt vehetnek.

Mikóné Ormos Márta

Uborkaszezon?

Úttalan utakon a Solymárvölgyi útig

Solymárvölgyi Amazonok Elkészült az út
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Folytassuk a sort a „nemzeti kilencekkel”, 
azokkal, akiket hagyományosan magyar ku-
tyáknak tekintünk. A múlt héten azt a hármat 
mutattuk be, amelyek kétséget kizáróan ma-
gyarok, most következzen az a hat – közülük 
ebben a hónapban hármat ismertetünk –, 
amelyek magyarok – is. Vagyis következzen a 
magyar vizsla (amely lehet rövid szôrû és 
drótszôrû) és a magyar agár.

A vizsla – magyar (is). Meg még: drótszôrû 
német, hosszú szôrû német, weimari, nagy 
münszterlandi, Auvergne-i, Bourbonne-i. És 
leginkább a sima francia, tessék jól fi gyelni: 
„amely minden valamely tájegységhez tartozó 
vizsla ôse”. Vagyis, a magyar tájegységhez tar-
tozóé is… A rövidszôrû, „sárga” vizsla honfog-
laló ôseinkkel érkezett a Kárpát-medencébe. 
Lusta elnyújtózás otthon a forró kályha mellett 
vagy a kanapén, vég nélkül áhítozva simogatá-

sért – de egy pillanat 
alatt robbanó energia, 
vágtatás a mezôn, tûzô 
napsütésben vagy ropo-
gó hóban… Örökös já-
ték, fékezhetetlen han-
cúrozás otthon, barátok-
kal, kutyatársakkal, 
gyerekekkel – de moc-
canatlan türelem a lesen 

várakozva, fi gyelem és összpontosítás a köve-
tésben… Könnyed elegancia és robbanó ener-
gia, végtelen kedvesség és szívós kitartás, 
örökös vadászláz aranysárga csomagolásban – 
ô a magyar vizsla. Kedvenc és vadászkutya – ez 
volna a fô „profi lja”, de megjelenik agility ver-
senyeken, ôriz és véd, használják katasztrófa-
kutyaként, vakvezetôként, sôt, egyes országok-
ban mint terápiás kutya is segít. Nyugodt, jóin-
dulatú, érzékeny, a durva bánásmódot nehezen 
viseli, de a szeretô gazdának a csillagokat le-
hozná az égrôl. Rendkívül könnyen tanítható, 
de házôrzônek nem alkalmas: a besurranót 
éppúgy körülrajongja, mint a közeli barátot. A 

rövid szôr miatt leginkább lakásban tartsuk, 
igazi „kanapé-specialista”, mert télen a rövid 
szôrzete nem mindig nyújt megfelelô védelmet 
a metszô hideg ellen.

A drótszôrû magyar 
vizsla a rövidszôrû 
egyedek átlagtól eltérô 
erôsebb szôrzetû pél-
dányai és a drótszôrû 
német vizsla keresz-
tezôdésébôl alakult ki. 
A cél az volt, hogy a 
drótszôrû magyar vizs-
la ôrizze meg a magyar 
vizsla küllemét és tu-

lajdonságait, csak a szôrtípus változzon. 
Testfelépítése rövidszôrû társaiénál robusztu-
sabbnak hat. Mindenes vadászkutya, ami azt 
jelenti, hogy egyaránt kitûnôen alkalmazható 
az apróvad felkutatására, majd a lôtt apróvad 
megkeresésére és elhozására. Mind mezôn, 
mind vízen és erdôben kitûnôen dolgozik. 
Szôrének köszönhetôen igen ellenálló az 
idôjárás viszontagságaival szemben, egyaránt 
tartható lakásban vagy kertben. Rendkívül 
magas intelligenciája és tanulékonysága révén 
könnyen kezelhetô vadászkutya, és kellemes 
„családtag”. Nincs különleges gondozásigénye, 
szôrének ápolása is viszonylag egyszerû, habár 
néha ki kell szedni az elhalt szôrszálakat. Nagy 
mozgásigénye miatt azonban naponta kell vele 
foglalkozni, akár kertben, akár lakásban tartják. 
Ez azt jelenti, hogy nemcsak sétáltatni kell, 
hanem be kell vonni a kocogásba, a kirándu-
lásba, vagy az ismert kutyás sportok valamelyi-
kébe.

A magyar agár – magyar (is). Meg még: 
spanyol, afgán, perzsa, orosz, arab, afrikai, 
angol – és ôk valamennyien, tehát a magyar 
agár is, ázsiai származására büszke. Közös ôsük 
pedig az egyiptomi agár, amelynek létezésérôl 
már az i. e. 3. évezredbôl vannak bizonyítékok. 
A magyar agarat ôseink valószínûleg már a 

honfoglalás elôtt is használták a vadászatokon. 
Az agarakat a préda követésére és elkapására 
tenyésztették ki. 

Nagy sebességük lehetôvé teszi, hogy a 
leggyorsabb vadakat is elkapják, ha nem, akár 
inaszakadtukig üldözik azt. Képesek nyulat, 
rókát, szarvast, de akár farkast is elkapni, 
ilyenkor többen mennek rá a nagytestû ragado-
zóra. Testük az évezredek során egyre jobban 
átalakult, hosszú lábaik 60-70 kilométeres se-
bességet biztosítanak nekik, mellkasukban a 
kutyákhoz mérten szokatlanul nagy szív dobog. 
Némelyikük szelíd, de vannak olyan típusok, 
akik minden idegenre rátámadnának. Jó, ha 
tudjuk: vadászösztöneik a mai napig megma-
radtak. Az agár, a kutyákkal ellentétben vadá-
szat közben a látására, nem pedig a szaglására 
hagyatkozva üldözi kiszemelt áldozatát. Épp 
ezért „látó kutyának” is nevezik, messzirôl ki-
fürkészi és óriási távolságokon keresztül képest 
üldözni leendô áldozatát. 

Bármilyen jól is alkalmazkodnak a városi 
életmódhoz, a feltétlen mozgásvágy bennük él. 
Mihelyst elengedjük ôket a pórázról, azonnal 
féktelen vágtába kezdenek, és üldözôbe vesz-
nek mindent, ami mozog, legyen az a szomszéd 
macskája, vagy egy szárnyas, vagy éppen a 
mezôkön hirtelen felugró nyúl. Miközben 
„alapjáraton” szelíd természetû, mégis erôsen él 
benne a vadászösztön, ezért jobb, ha csak 
szájkosárral engedjük szabadon.

Szücs Gábor

Mondd, te kit választanál?
Az emberi hibás kutyák nyomában. Hetedik rész.

A Hármashatár-hegy turisztikai 
fejlesztési programja keretében 
elkészült a teljes budapesti pano-
rámát kínáló kilátópont.

A Pilisi Parkerdô Zrt. a 2015. 
júniusában átadott, piliscsabai 
Dévényi Antal-kilátó után újabb 
beruházással szolgálja a termé-
szetjárók kényelmét, egyben to-
vább színesíti a Hármashatár-
hegyen rendelkezésre álló turisz-
tikai palettát.

A már meglévô Hármashatár-
hegyi Erdei Iskola, a ZöldBázis 
Turistaközpont és a HangÁr 
Bistro mellé megálmodott, nyolc-
szögletû kilátópont 4 méter ma-
gas kilátószintje gyönyörû körpa-
norámát biztosít Budapestre és a 
Dunára. A fenyôgerendákból 

készült, különleges faszerkezetû 
építmény érkezési szintje egyben 
pihenôhelyként is funkcionál 
majd, ahol az Országos Kéktúra 
nyomvonalán a hegyre felka-
paszkodók kifújhatják magukat.

A kilátóhoz kapcsolódó fej-
lesztések ezen túl magukban 
foglalják a ZöldBázis Turista-
központtól az új kilátóponthoz 
vezetô út felújítását, továbbá 
lépcsôk és korlátok kialakítását 
is. A kilátópont hivatalos, ünne-
pélyes átadására a készülô 
Hármashatár-hegyi Turistaházzal 
közösen kerül sor.

A Pilisi Parkerdô Zrt. a kor-
mányzat „Bejárható Magyar-
ország” programjához kapcsoló-
dó turisztikai fejlesztéseivel arra 

törekszik, hogy a természetjáró-
kat megfelelô infrastruktúrával és 
szolgáltatásokkal fogadó, igazi 

turistaparadicsomként mûköd-
hessen.

forrás: parkerdo.hu

Az új Hármashatár-hegyi kilátó
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Az április és májusban tartott „Építs robotot!” 
szakköri foglalkozásokhoz hasonlóan ötnapos, 
(napi 5 órás) táborainkba várjuk a legmoder-
nebb mûszaki ismeretek iránt érdeklôdô fi ata-
lokat.

A foglalkozások során a gyerekek a LEGO 
Mindstorms robotépítô készletekbôl elôször 
kész tervek alapján, majd saját elgondolásaik 
szerint építik a motorokat és különbözô 
érzékelôket tartalmazó számítógép vezérelt 
szerkezeteket.

E módszerrel a gyerekek játék közben sajá-
títják el az alapvetô mûszaki ismereteket. A 

gyakorlatban használják fel és fejlesztik az is-
kolában tanult természettudományos, informa-
tikai és matematikai tudásukat. 2-3 fôs csopor-
tokban építik és programozzák a robotokat és 
tapasztalják meg a csapatban dolgozás légkörét. 
Tömören: szórakoztató, aktív tanulás fi atalok-
nak, ahol nem csak az egyéni készségek, ha-
nem a csapatmunka is számít!

Mit kell tudni az „Építs robotot!” táborokról?
4. - 6. évfolyamos tanulók jelentkezését 

várjuk. Maximális létszám 18 fô. A tábor öt 
napján a gyerekek számára ebédet és tízóraira 
gyümölcsöt biztosít az Alapítvány. A foglalko-

zások idejére az Alapítvány biztosítja a Lego 
Mindstorms robotépítô készleteket, számítógé-
peket.

Mikor tartjuk a félnapos táborokat?
Augusztus 22-tôl 26-ig naponta 8:30 és 13:30 

óra között a Táborhegyi Népházban. A félnapos 
táborokban csak a térítési díjat befi zetett tanuló 
tud részt venni.

Hogyan lehet jelentkezni?
Jelentkezni az info@provektor.hu címre kül-

dött e-maillel lehet július 5-ig. Térítési díj az öt 
napra összesen 22.000,-Ft, amely az étkezés 
költségét is tartalmazza. A helyek betöltése a 
befi zetések sorrendjében történik.

További részletek a +36 30 256 0437 telefon-
számon.

Matyi Sándor
www.provektor.hu

„Építs robotot!” félnapos tábor
2016. augusztus.22-tôl 26-ig

a Provektor Alapítvány szervezésében a Táborhegyi Népházban

Júniusban az Útilapu Hálózat és az Óhegy Egyesület rendhagyó teljesítmé-

nytúrát szervezett a Budai-hegységben, Hûvösvölgytôl a Népházig! 

Élményeirôl Koppány Viki számol be, aki családjával együtt tette meg az utat.

Családi túranap
Több napnyi esô után végre 

ránk mosolygott a napocska a ki-
rándulás vasárnapján. Kicsiny csa-
ládommal útra keltünk, úgymond 
„útilaput” kötöttünk a lábunkra és 
meg sem álltunk Hûvösvölgyig. A 
rajtnál kapott rózsaszín raffi a 
karkötônkkel meg sem álltunk az 
elsô állomásig. A tempót a lányom 
diktálta. Több lelkes családdal ta-
lálkoztunk utunk során, túrázásra 
megfelelô árnyékot a dimbes-
dombos fák lombjai adtak.

Nem is volt olyan könnyû a 
mindennapi, a piacon nap-mint 
nap látott gyümölcsök származását 
eltalálni, például az ôszibarack 

messzebbrôl jött, mint gondol-
nánk, egyenesen Kínából érkezett. 
Válaszokért színes gyöngyöt fûztek 
karkötônkre.

A következô állomás - az erdô 
mélyén - újabb feladatokkal várt 
bennünket. Megoldásukhoz ha-
zánk nemzeti parkjainak helyszí-
neit, és a föld növényzeti övezete-
it kellett jól ismerni. A jutalom-
gyöngy nem maradt el. Igaz nem 
volt azonos színû az elôzôvel.

A híres Árpád pihenôhelyhez 
vezetô emelkedô megtréfált, való-
ban célszerûnek tûnt kicsit pihenni 
a szakasz megtétele után. A csodás 
látvány kárpótolt minden fáradozá-

sunkért. A találós kérdésekre pedig 
pihegve feleltünk, a mûvészien le-
játszott élôképek jelentését felis-
mertük, márcsak egy újabb színû 
gyöngyért is.

Az elôttünk álló 4 km-es távol-
ságra még gondolni se mertünk, de 
a talaj sem volt kemény és a folya-
matos enyhe lejtô sarkallt minket 
tovább. A tévétorony feltûnése, a 
Mikulás ünnepségek emlékezetes 
helyszíne feltöltötte a fáradt ván-
dort, no meg az a sok mindenféle 
fi nomság, édes és sós süti, ami a 
Virágos-nyeregben várt minket. De 
ezért is tennünk kellett valamit. Itt 
nekünk kellett bemutatni, hogyan 
védenénk környezetünket.

Innen már gyakorlatilag is 
egyenes út vezetett a majd 3 km 
távolságra fekvô barlangig, ahol 
lelkes és elhivatott futókkal is talál-
kozhattunk. A barlangnál Ági és 
Lola kutya személyében lelkes fo-

gadtatásban részesültünk. Dominót 
összerakva hidat kellett építeni a 
kisegereknek, hogy átkelhessenek 
a folyó felett. Elgondolkodtató 
feladat után újabb színû gyön-
gyökkel gyarapodott karkötônk. A 
gyöngyök rejtélyét is itt sikerült 
felismerni: a szelektív gyûjtô-
edények színei.

A végállomás innen már csak 
egy macskaugrásnyira volt ahol 
túra elismeréseként kitûzôt vehet-
tünk át, és egy nem mindennapi 
(növénymagokkal átitatott elül-
tethetô) emléklapot, melybôl szép 
virágok kelnek ki.

A Népházban már több kirándu-
ló család pihent, és a következô 
túrát szervezgették kisgyermekes 
családok részére. Remek, jól szer-
vezett túrán vehettünk részt, és az 
idôjárás kedvezô volt 12 km meg-
tételére.

Koppány Viki
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Már nagyon vártam azt a 
pillanatot, amikor felszálltunk 
Gyöngyi nénivel és Eszter né-
nivel a 17-es villamosra. Az úti 
célunk Csillebérc volt. A társa-
immal izgatottan vártuk, hogy 
vajon milyen programokkal 
készültek tanáraink a 
következô napokban. Mikor 
megérkeztünk Csillebércre, 
elsétáltunk a szálláshoz, de a 
szobákat még nem foglalhat-
tuk el, mert még nem voltak 
kitakarítva a kuckóink. 
Gyöngyi néniék úgy döntöt-
tek, hogy körbenézünk a 
kempingben. Egy árnyékos, 
illetve füves területen 
elôvettük játékeszközeinket, 
és csoportokban külön-külön 
játszottunk. Én Bernivel, 
Rékával, valamint Brigivel 

labdáztam. Fél egy körül végre 
elfoglalhattuk a szobáinkat, 
majd elmentünk ebédelni. Az 
ebédünk nagyon fi nom volt, 
mennyiségben is megfelelô.

Ebéd után volt kb. 1 órás 
csendes pihenô, utána pedig a 
várva-várt kalandpark követ-
kezett. A kedvenc részem a 
csúszópálya volt, amely pon-
tosan 388 cm magas volt. 
Margittal háromszor teljesítet-
tük ezt a pályát.

Sajnos eleredt az esô, ezért 
vissza kellett mennünk a szál-
lásra. Este szabadfoglalkozás 
volt, de 10-kor el kellett men-
nünk aludni.

A második napon kisvas-
utaztunk, és sajnos még min-
dig esett az esô, ezért nem 
tudtunk felmenni az Erzsébet-

kilátóhoz. A kisvasúttal elmen-
tünk a végállomásig, aztán 
szintén a kisvasúttal vissza a 
házhoz.

Ebéd után a buszmegálló-
hoz kellett érnünk, de egy ki-
csit késve indultunk, ezért egy 
röpke sprintet kellett „nyom-
nunk”, hogy elérjük a buszt. 
Három órakor érkeztünk a 
17-es végállomásához, ahol 
szüleink vártak ránk.

Nagyon jó élményeket él-
tem át a jutalomkirándulás 
alatt. Köszönöm a tanároknak, 
hogy elvállalták a kísérést, a 
programok megszervezését. 
Jó volt, hogy az utolsó rákóczis 
évemben is elmehettem 
jutalomkirándulni.

Nagy Villô
6.a osztály

A június nem csak a diákok kedvenc hava. 
Mi, tanárok is örömmel kísérjük nebulóinkat a 
különbözô kirándulásokra: 17 felsôsünket a 
csillebérci kalandparkban pihentettük két na-
pig, miután egész évben kiemelkedô tanulmá-
nyi munkájukat példás szorgalommal és maga-
tartással koronázták meg. 23 énekkarosunk is 

kiérdemelte, hogy egy iskolanapot a Római 
strandon töltsön. Háromnapos osztálykirándu-
lásainkon mind a nyolc évfolyamunk részt vett. 
Az idôjárás kegyes volt hozzánk és nem mosta 
el a várva-várt programjainkat. Különbözô 
tanösvényeket, helyi múzeumokat, állatkerte-
ket látogattak meg, szabadtéri repülôgép- és 
közlekedési- és kalandparkban múlatták az 

idôt, nagy tavaikban éjszakai fürdôztek vagy 
erdeinkben vadakra lestek a sötétben. 

A Nemzeti összetartozás napján osztályain-
kat egy-egy tanuló képviselte, és megkoszorúz-
ták az Óbudai Szent Péter és Pál plébániatemp-
lom falán elhelyezett, az I. világháború 
hôseinek emelt emléktáblát.

Nagy létszámú nyolcadikosainkat az idei 
ballagási ünnepélyen külön köszöntöttük, és 
ezt is a megható eseményeink között tarthatjuk 
számon. Legnagyobb népszerûségnek a nyol-
cadikosok kisebb testvérei örvendhettek: tizen-
ketten - szintén iskolánk tanulói -, szinkronúszó 
programot mutattak be a Kék Duna keringô 
dallamára – szárazon, Gabi és Éva néni kiváló 

edzôi teljesítményének köszönhetôen. 
Meglepetésként Cseh Janka jazz-programba 
kezdett, iskolatitkárunk, Kriszta néni dobolt, és 
felcsendült az LGT: Neked írom a dalt címû 
dalának parafrázisa is. Nyolcadikosaink a régen 
hallott Erdôalja indulóval melengették a hallga-
tóság szívét.

A tanévzárón hatvankilenc kitûnô tanulónak 
gratulált igazgató bácsi, és számos oklevél is 
gazdára talált.

A tanévet követôen, már június 27-én, hétfôn 
kezdôdik a napközis tábor a Laborc utcai 
parkban, és Sóstó is ekkor várja vissza lelkes 
híveit egy hétre.

A nyár eseményeirôl következô, szeptembe-
ri számunkban olvashatnak a nyájas olvasók. 
Megköszönjük, hogy érdeklôdéssel követték 
iskolánk életét és mindnyájuknak kellemes 
nyári idôtöltést kívánunk!

Kádár Eszter

A jutalomkirándulás

Iskolai hírek
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AZ EGYESÜLET

HÍREI

,,Egynek minden nehéz, 

sokaknak

semmi sem lehetetlen”

Állandó programok

a Népházban – nyáron
1037 Budapest, Toronya u. 33.

HAVILAP (MKM 226.674/1998)

Kiadja: 

Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete,

1037 Bp., Toronya u. 33. Telefon: 30-230 6994

E-mail: egyesulet@ohegy.hu, www.ohegy.hu

Felelôs kiadó: Felcsuti László elnök. 

Szerkesztô: Mikes Kriszta, Varga Szabolcs.

Hirdetésfelvétel: 

Óhegy Egyesület. Tel.: 70-325 3416 

Elôkészítés: Petit Typo Bt. 

Nyomás: Granatalma O.Sz.Sz. 

Megjelenik: 3000 példányban

Hatha Jóga - Balázs E. h., 18.15-19.45

 cs. 18.45-20.15

Lelki Egészség-ôrzô Klub k. páros 19.00-21.00

Pilates torna - Tenki T. sz., p.   8.00-10.00

Bridzs klub sze. 18.00-22.00

Hastánc vas. 18.00-19.00

Egyesületi iroda nyitva tartása: szerdán 17.00-19.00 h, 

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. július második csütörtökén 17.00-18.00 

h – Bécsi út 77-79. alatti Fidesz irodában. Tel: 20-200 0017 

(Augusztusban szünet)

Farkas Balázs 4.vk. (Augusztusban szünet)

Stollmayer Ákos 5.vk. július és augusztus hónapok elsô 

péntekén 17.00-18.00 h között, az Óbudai Nagy László 

Általános iskolában (Váradi utca 15/b.) Tel: 367 8791

APRÓHIRDETÉSEK

•  Akciós fogászati kezelések! Rendelômben minden fogászati 

kezelésre, fogpótlás elkészítésére és fogfehérítô kezelésre 25 % 

kedvezményt biztosítok. Dr. Virág Dániel (cím: 1137 Budapest, 

Szent István krt. 4, III. em. 1. Tel: +3620 522 1700).

•  Kézi és gépi pedikûr a Hegyen! Kérésre házhoz is megyek! Tel.: 

20-243 3154  

•  Bútorklinika a hegyen! Mindenféle bútor javítása, felújítása, 

antik és stílbútorok szakszerû restaurálása! Tel: 388 2464, vagy 

30-754 3188 

Óbudai Piknik keretében

Táborhegyi retro piknik
Szomszédolás – szíveslátás a hegyi hagyományôrzô kapcsolatépítés jegyében.

Szeptember 17-én, szombaton a Táborhegyi Népházban

Az Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete nagy örömmel 
és lelkesedéssel csatlakozik az Önkormányzat illetve 
az Óbudai Kulturális Központ kezdeményezéséhez, 
hogy saját környezetünkben hívjuk össze szomszédja-
inkat, ismerôseinket egy kis baráti beszélgetésre, 
fôzésre, zenére, táncra.

Örömmel, mert egyesületünknél ez már másfél év-
tizedes hagyomány. 2002 márciusában kezdôdött a 
„vasárnapi ebéd” Benyó Tibi kezdeményezésére, majd 
öt évvel ezelôtt az Óbuda napján folytatódott a 
„Táborhegyi piknik” programjainkkal. De voltak olya-
nok, akik saját utcájukban, az útburkolaton verték fel 
a sátrat, és hívták össze szomszédjaikat.

Ugyanez történt hegyvidékünk vendéglôiben, 
kocsmáiban is. Akkor ugyan nem a hegyi szomszédok, 
hanem barátságot ápoló csoportok, turistacsoportok 
tették ugyanezt, hiszen akkor még szôlôterületek, 
gyümölcsösök voltak a hegyoldalon, mégis ezeknek a 
vendéglôknek, kocsmáknak közösségteremtô erejük 
volt. Talán emlékeznek még többen: Rosner kocsma 
(Erdôalja út 15.); Schuszter Kocsma (Toronya utca 8.); 
Fahn vendéglô, más nevén Fáni étterem (Vörösvári út 
131-133.) Testvérhegyi csárda, a késôbbi nevén 

Krasznai vendéglô (Hedvig utca 1.). Ez mind már tör-
ténelem, a szokások azonban az urbanizálódó hegyol-
dalunknak akár kezdete is lehet.

Szeptember 17-i ebéden Óbuda régi ízeit idézzük. 
Elôtte kiállítás a hegyi kocsmákról, utána ifjúságot 
megszólító események következnek. A program most 
alakul. Az ebédet „Óhegy szakácsa” készíti. A történe-
ti hûségrôl Gálosfai Jenôné Hédy gondoskodik. 
Részletes programról elôbb körlevélben, majd a szep-
temberi újságban küldünk értesítést.

Kérjük, tegyék szabaddá magukat arra a napra, 
hozzák magukkal gyermekeiket, szomszédjaikat, hegyi 
barátaikat. Egy kellemes nap lesz, meglátják!

Egyesület Vezetôsége

Beköszöntöttek a forró nyári 
napok, a séta helyett inkább a 
vízpart vagy a hûs szoba nyújt 
enyhülést még az amatôr sporto-
lóknak is.

Így mi is tartunk egy nyári 
szünetet a SÉTA-KÖR-ben, de 
szeptembertôl folytatjuk!!!

A séták vezetôjeként rövid érté-
kelést adnék az aktivitásról. 

Pünkösd utáni elsô hétvégén 
indult a KÖR, azóta 12 szombati 
alkalommal találkoztunk. Az elsô 
12 fôs részvétel után kialakult egy 
5-6 fôs csapat, akik ráéreztünk 
ennek a közös kellemes program-
nak az ízére és végig kitartottunk. 
Szép volt a természet, tanúi vol-
tunk a rügyfakadástól a lombok 
kiteljesedésének. A „hegytetôn” 
beiktatott légzô és nyújtó gyakor-
latok is közkedveltté váltak és 
hozzásegítettek bennünket a 
relaxáláshoz. Az átlagos 4,5-5 
km-es távot minden alkalommal 
teljesítettük. 

Ki a fi ttség megôrzését, ki a 
plusz kilók leadását tûzte ki célul. 
De mindannyiunknak jólesett a 
frissítô mozgás, a tiszta levegô, az 
erdô színei, a vadvirágok és a 
madárfütty élménye. A kapcsolat-
építés is elindult, beszélgetésre is 
maradt még energia bennünk.

Szeptembertôl mindenkit visz-
szavárunk és várunk új sporttársa-
kat is. A folytatásról e lapban 
adunk hírt.

Halmágyi Edit

Aki a hegyvidék vendéglôirôl, kocsmáiról törté-

netekkel, fényképekkel, vagy egyéb dokumentu-

mokkal rendelkezik, kérjük, hívja a 404 5380, 

vagy a 30-230 6994 telefonszámot, vagy írjon az 

egyesulet@ohegy.hu címre. Információikkal gaz-

dagítani kívánjuk programunkat, és a kiállítást.

Szezonzárás

az Óhegyi 

SÉTA-KÖR-ben

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani ügyvezetô 
elnökünknek, Benyóné dr. Mojzsis Dórának az idei 
Óhegy Napok megalkotásáért, megszervezéséért! 
Köszönjük Novathné Kiss Ildikónak a pénzügyi 
gazdasági tevékenységét, mely végül lehetôvé tette a 
megvalósítást.

Köszönjük Raffi nger Évának a felolvasó színház 
megrendezését Bakos Soma, Benyó Dóra, Dienes 
András, Etelközi Péter, Fábry Zoltán, Kiss Katalin, 
Nagy Ákos, a felolvasószínház fellépôinek a kitartó 
felkészülését.

Köszönjük Holup Orsolyának a reformkori táncok 
betanítását, Alerton Klub asszonyainak pedig, neve-
zetesen Benyó Dóri, Cseresznyák Veronika, Harkay 
Ági, Kovács Magdi, Novath Ildikó, Révész Rozi, 
Sebestyén Ila, Tóth Ildikó táncosoknak a többhóna-
pos felkészülést! Köszönet illeti a vasárnapi fôzô- és 
sütiverseny zsûri tagjait a szakszerû és baráti bírála-
tokért, tanácsokért. Végül, de nem utolsó sorban 
köszönet gondnokainknak, Gáspár Arankának és 
Tibinek az izzasztó munkát igénylô helytállásért!

A szervezônek és a felsorolt közremûködôknek 
fáradtságukért járó jutalom nem más, mint a közön-
ség tapsa és gratulációja. Mindannyian élvezték, él-
veztük e három napot, mint ahogy a korábbi 
Óhegy-napokat is, mert szórakozva és vidáman is-
merhettük meg az adott korszak szokásait, hangula-
tát, emlékeit és gasztronómiáját.

Mindenkinek szép, tartalmas nyarat kíván
az Egyesület Vezetôsége

Köszönet az Óhegy Napokért
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Óbudalux 
Ingatlaniroda

E-mail: obudalux@oi.hu
TESTVÉRHEGY, 

TÁBORHEGY, 
REMETEHEGY, 
MÁTYÁSHEGY

150 aktuális ingatlant 
kereső ügyfél, 

300 eladó vagy 
kiadó ingatlan ajánlat

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

1037 Budapest,
Erdőalja út 46.

Forster Judit
irodavezető-építész

HEGYVIDÉKIEK 
INGATLANIRODÁJA

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

www.obudalux.hu, www.obudaihegyvidek.hu

Óbuda Hegyvidék_december_nyomda.indd   1 2009.11.26.   10:21:36

SÁGI MAGDI
INGATLANIRODÁJA

Óbuda - Hegyvidéki ingatlanok
értékesítése, bérbeadása

Sági Magdolna irodavezetô

1037 Bp., Hegyláb u. 5. 

Mobil: 30-378 5113 

E-mail: sagimagdi1@gmail.com

www.sagimagdi.ingatlan.com

Önnek is elôírták 

a kéményseprôk

a kémlelônyílásos 

égéstermék elvezetô 

könyök beépítését?

Hegyi vállalkozó kedvezménnyel megteszi Önnek.

Várom hívását: 30/940 0269 vagy 368 6084

Az Óhegy Napokon reformkori ruhákba öltözött Alerton hölgyek boldogan fotózkodtak a fess huszárokkal és a „légiósokkal”, és bátran ismerkedtek szúró-, vágó- fegyvereikkel.


