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ÓHEGY--HÍREKHÍREK

Programok:
Bridzs tanfolyam indul szeptember 10. k. 16.00

Kanaszta klub indul   szeptember 12. cs. 15.00

Kertbarát kör alakul szeptember 13. p. 17.00

Elektr-vegyi gyûjtés szeptember 14. szo. 8:00

Fejtörô szeptember 16. h. 18:00

Optikai illúziók J-árt szeptember 20. p. 18:00

Táborhegyi Szüret szeptember 21. szo. 8:00

Ôszi takarítás a hegyen szeptember 28. szo.  10.00

Csehországi beszámoló október 4. p.  18:00

Állandó programok  11. oldalon

A következô lap megjelenésének idôpontja:  

2019. október 3.

Az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesületének
hagyományôrzô, kulturális rendezvénye:

TÁBORHEGYI SZÜRET
együtt a Menedék a Csúcshegy Barátainak Egyesülettel, az

„Óbudai Piknik”
kerületi rendezvény keretében.

(Táborhegyi Népház, 1033 Bp., Toronya u. 33.)

Szeptember 21-én, szombaton.

8:00  Találkozó a Táborhegyi Népház elôtt, alkalmas öltözetben, nyesôollóval

8:15  Indulás Pilisborosjenôi szôlôdombra, ahol egy jó kis reggeli vár bennünket, 
majd együtt szüretelünk a csúcshegyi barátainkkal.

12:00  Visszaérkezünk a Népházba, ahol az Egyesület Kórusa dalaikkal fogadja
a megfáradt szüretelôket. Aztán kezdôdik a munka.

13:00  Kvízjáték a kertben: gyerekek, szülôk, nagyszülôk szellemi vetélkedôje 
a szüret jegyében, Viniczai Sanyi hegyi borszakértô vezetésével.

13.30  Pincepörkölt. Szakács Benyó Dóri, az Óhegy Napok-2019 szakácsversenyé-
nek gyôztese. Majd vendégeink kínálgathatják piknikre hozott házi sütiiket.

15.00  A szôlômûvelôk kápolnájának megtekintése Kádár József vezetésével,

16:00  „Érzem a nyár érlelô erejét” címmel a Krúdy Kör vidám versidézetei.

A részvétel ingyenes. Szeretettel várunk e napon is Óbudáról mindenkit, 
hegyi családokat és lakosokat korhatár nélkül:

az ÓHEGY Egyesület Vezetôsége

(További részletek a 3. oldalon.)

Csehországi utazásunk

élménybeszámolója
október 4-én, pénteken 18.00 órakor,

a Táborhegyi Népházban.

Vetített képek mellett beszélgetés 

a látott tájakról, városokról, más élményekrôl, 

piknik-fi nomságok fogyasztása közben.

Szeretettel várjuk minden volt és jövendô útitársunkat is.

Fejtörô
az Egyesület programjairól

Szeptember 16-án, 

hétfôn 18:00 órakor,

a Táborhegyi Népházban

(Részletek a 9. oldalon)

Kanaszta Klub 

indul
a Táborhegyi Népházban,

szeptember 12-én,

csütörtökön 15:00 órakor.

(Részletek a 9. oldalon.)

Bridzstanfolyam 

indul
a Táborhegyi Népházban,

szeptember 10-én,

kedden 16:00 órakor.

(Részletek a 9. oldalon.)

Elektronikai 

hulladékok, veszélyes

hulladékok

ingyenes begyûjtése!
szeptember 14-én, szombaton, 

8-14 óra között.

Gyûjtés helyszíne:
a Jablonka út és a Farkastorki lejtô 

sarkánál

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Optikai illúziók
címmel kiállítás nyílik

a J-art rajz 
és festô tanoda

munkáiból,

szeptember 20-án,

pénteken 18:00 órakor.

Megnyitja:

Kohutek Lujza

a festô tanoda 
vezetôje.

(Részletek a 3. oldalon)

Kertbarát Kör

alakul
Óbuda Hegyvidékén,

szeptember 13-án,

pénteken 

17.00 órakor

a Táborhegyi Népházban.

(Részletek a 4. oldalon)

Ôszi takarítás a hegyi utcákon
Találkozó: a Táborhegyi Népház elôtt 

(1037 Bp., Toronya utca 33.)

szeptember 28-án, szombaton 10 órakor.

Környezetünk iránt elkötelezett hegylakókat (felnôtte-

ket és gyerekeket egyaránt)

kocsival visszük a különbözô kiindulópontokra, 

ahonnan elôre meghatározott útvonalon gyûjtenek 

elhullott fl akonokat, elszórt papírokat, majd érkeznek 

a Táborhegyi Népházhoz.

A megfáradt gyûjtôket fôtt virslivel várjuk.

Aki nem tud jönni, kérjük, 

tegyen rendet kertje elôtt e napon.
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Évek óta járok a Táborhegyi Népház 
szüreti eseményeire. Mindig más és más 
a hangulat. A szüreti lehetôségek a zalai, 
a zajki szüreti eseményekhez visznek visz-
sza. Ahogy Édesapám mosta a hordókat, a 
présházban a hatalmas prést tisztította le. A 
vizet fôleg a tókából nyerte, de az ivóvizet, 
azt a kerekréti mély-kerekeskútból vödörrel 
húzta föl és töltötte meg a demizsonokat.

A szüret pedig mindig különleges szer-
tartással történt, a család minden tagja (he-
ten voltunk), és a rokonságból néhányan, 
úgy tizenketten mentünk föl a hegyre, a 
pincéhez. Ki vödörbe, ki szakajtóba vagy 
melencébe szedte a szôlôt, és a bátyámék 
puttonnyal hordták a pincéhez, ahol Édes-
apám segítségével daráltuk le a hatalmas 
kádba. Édesanyám meg fôzte a fi nom 
csirkepaprikást, amit a szüret után a pin-
ce elôtti füves részen leülve fogyasztottunk 

el. (Azt a csirke-
paprikást-ízt azóta 
sem érezhettem a 
számban...) Mind-
ez már csak visz-
szaemlékezés...

E Táborhegyi 
Szüret, és a velejáró ünnepi fáradozás, még 
egy picit elvisz Krúdy Gyula: „Régi szüre-
tek” címû novellás kötetének olvasásához 
is.

Vidékenként más és más volt a szüret, 
és itt Óbudán, a hegyek halmain-hátain 
szintén más volt a szokás. Ahogy Gyula 
bátyánk írta: „Egy boldog gyermekkor han-
gulatai vibrálnak át a lelkemen, amikor a 
szôlôillatot érzem.” … „A szelek, amelyek 
tán lábnyomaikat az érô szôlôbogyó hamvá-
ban hagyják, most is úgy járnak a hegyek 
fölött, mint régen.” (A szôlô. - 1929) Én is 

így vagyok, most 90 évvel késôbb, a ham-
vas szôlôszemekben érzem a nyár érlelô 
erejét, érzem a majdani kiforrt bor báját, 
bukéját, bódító mámorban ringató fenséges 
hatalmát. Mennyi minden rejlik ebben az 
ôsidôktôl ismert „bor hatalmában, néha nôi-
es, szeszélyes erejében.” - és ahogy Krúdy 
Gyula írja, - „...Asszony nélkül nem sokat ér 
a legszebb szüret se.” (Asszony, aki szôlô-
fürt lett, 1932)

Lám, ez a szüreti meghívás is eljut-
tatott egy régi, gyermekkori világba, a 
szüreti hangulatba, s jó még most is, két 
7-esen, visszaemlékezni a gyermekkori 
szüretre...

Kanizsa József

Kortyra, korty

Pohár borral a kezemben:
szôlônkre, a borospincére gondolok...
Apám hébérrel csorgatja
a bort, egy nagyot, csudajót kortyolgatok

Ezer bocsánat Bacchus Úr!
Illat, nyelvízlelôbimbó, s kortyra kortyot...
Ó, van bukéja, csúszna is...
Bortörvény szerint: ma csak ennyit ihatok...

(Kanizsa József, Zajk, 1972)

A Táborhegyi Szüret rendezvényét megtisztelik a Krúdy Gyula Irodalmi Kör jeles tagjai: Kani-
zsa József Krúdy-érmes író, költô, kritikus, a Magyar Kultúra Lovagja, Kôbánya Díszpolgára, 
a Krúdy Körnek 33. évi titkára, M. Jankó János Krúdy-érmes író, költô, rendezvényszervezô, 
házigazda, Varga Z. Júlianna Békásmegyeren élô költô, Vermes György Krúdy-érmes lime-
rik-költô, mûfordító. Szeretettel várjuk vidám versidézeteiket.

Érzem a nyár érlelô erejét

Szeptember hava hagyomá-
nyosan a szüret kezdete, amely 
hajdanán a szôlômûves óbu-
daiak életében is kiemelkedô 
szerepet játszott. Szó szerint 
beérett az egész éves kemény 
munka gyümölcse, amely meg-
határozta a település minden-
napjait, az óbudai közösség éle-
tét, kultúráját és hagyományait.

A díszes, színes és jóked-
vû szüreti mulatságok elma-
radhatatlan velejárója volt – a 
megnövekedett italfogyasztás 
mellett – a sütés-fôzés, össze-
ségében a különbözô asztali 
örömök élvezete. Ennek ország-
szerte megvoltak a térségre jel-
lemzô, speciális helyi fogásai, 
illetve szokásai. A kimerítô 
szüret után megéhezett soka-
ságot általában egy tartalmas 
pörkölttel lakattak jól, amely 
természetesen nagyméretû 
bográcsban készült. Ennek az 
úgynevezett pincepörköltnek 
szintén több, lokális változata 
ismert, de mindenképpen több-
fajta húsból fôzték, amelyet 
minôségi vörösborral locsoltak 
meg. De lépjünk túl a tradicio-
nális, magyaros pörköltön, hi-
szen ezen becsületes fogáson 
túl is kiváló szüreti étkeket ké-

szítettek, készítenek hazánk-
ban. Legtöbbjükben – bármily 
meglepô – szerepel a szôlô és a 
bor, amelyet különbözô módon 
használtak fel a fogásokhoz. 
Nézzünk egy párat! 

Sok helyen szüreti ételnek 
készítenek ízletesre sült ka-
csacombot, amelyet a szokásos 
fûszereken túl, borral és szôlô-
vel bolondítanak meg. Klasz-
szikus szüreti ételnek számít 
a szôlôlevélbe göngyölt tölte-

lékes fogás, amely ízesítése és 
elkészítése igencsak változa-
tos lehet. A káposztás-húsos 
fogások nemcsak a hideg, téli 
napokat jellemezték, hanem 
bizony a szüreti asztalokon is 
gyakoriak voltak. Itt jegyezzük 
meg, hogy magyar néphiedelem 
szerint, Szent Mihály napján, 
szeptember 29-én kezdôdik a 
kisfarsangnak nevezett idôszak, 
amely egészen Katalin napjáig, 
november 25-ig tart, gyakorlati-
lag a szüret teljes idejét magába 
foglalva. A farsang pedig nem 
múlhat el egy jó, tartalmas édes-
ség nélkül. Gyakran került a 

szüreti asztalokra – a kiadós fo-
gások után – csörögefánk, vagy 
a különleges kalács. A szüreti 
kalács egy többfajta töltelék-
kel – darált mák és dió, esetleg 
kakaó – ízesített, látványosan 
feltekert és koszorú formában 
megcsavart édesség, amely 
megjelenésében is ünnepi.

Summa summarum, mielôtt 
kihörpintjük borospoharain-
kat, nem árt megalapozni a 
gyomrunkat valamely fenséges 
szüreti étekkel, hogy biztos em-
lékeink maradjanak a szôlôsze-
dés örömeirôl.

Horváth Péter

Ne csak igyunk, együnk is!
A szüreti étkekrôl
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Hegyoldalunkon majd 100 
éve nincs szôlô, ezért korábban 
Etyekre, két éve a pilisboros-
jenôi szôlôdombra buszozunk, 
ahol Kádár Péter szôlôsgazda, 
a Menedék a Csúcshegy Bará-
tainak Egyesület vezetôje vár 
minket, és kijelöli a szürete-
lendô sorokat. A két egyesület 
közösen fog szüretelni.

Munka elôtt azonban Varga 
Béla, a dolgos szervezô, kihajto-
gatja az asztalt, szép terítôt tesz 
rá, majd megpakolja fi nomsá-
gokkal. Mert munka elôtt regge-
lizni, azt kell.

A napsütötte szôlôdomb 
gyönyörû. Fejmagasságú, hosz-
szú-hosszú rendek várják a 
szüretelôket, akik aztán apró-
lékos munkával, éles nyesôol-
lójukkal - miközben egymással 
élcelôdnek, vidám szüreti ese-
teket mesélnek - megfosztják a 
szôlôvesszôt termésétôl. A mun-
ka egyáltalán nem megerôltetô. 
Sokan elhozzák gyermekeiket, 
vagy épp szüleiket. Csupán 3-4 
hosszú sor termését gyûjtjük lá-
dákba. Az izmosabb fi úk a dom-

boldalról cipelik a ládákat az 
autóbuszunk csomagtartójába.

Itthon aztán képzett borá-
szok oktatnak ki, hogyan kell 
használni a présgépet, mikor jó 
a must, miként lesz a mustból 
bor, a cefrébôl pálinka.

Idén Benyó Dóri, az idei 
„Óhegy legjobb szakácsa” vál-
lalta az ebéd elkészítését. Míg a 
többiek Borosjenôn szüretelnek, 
addig ô itthon bográcsban készí-
ti a szüretkor szokásos pince-
pörköltet. A szakácsverseny dí-
jazottja persze mindig egyedivé 
teszi fôzeteit. Van, aki nem jön 
szüretelni, de ebédelni igen. Ôt 
is szívesen látjuk, csak jelezze 
elôre, hogy eleget fôzzünk, ne-
hogy éhes maradjon. Reméljük, 
páran meglepnek minket házi 
sütiikkel.

Közben az egyesület kórusa 
szüreti dalokat énekel, Viniczai 
Sanyi pedig kvízjátékokkal szó-
rakoztatja a gyerekeket, felnôt-
teket.

Ebéd után átmegyünk az egy-
kori szôlôdomb kápolnájába, a 
Szent Donát kápolnába, aminek 

történetét Kádár József helytör-
ténész ismerteti. Késôbb pedig 
a házban „Érzem a nyár érlelô 
erejét” címmel a Krúdy Kör tag-
jai vidám szüreti versekkel szó-
rakoztatják a megjelenteket.

Szeretettel várjuk a csalá-
dokat, hegyi, óbudai lakosokat 

korhatár nélkül. Azt is, aki csak 
napközben tud csatlakozni a 
szüretelôkhöz, és azt is, akit 
csak a pincepörköltre jelentke-
zik.

az Egyesület Vezetôsége
egyesulet@ohegy.hu

70-333 2902

Az évente 
megrendezendô 
kiállítás anyagát, 
szokás szerint a 
J-art rajz és festô-
tanoda éves mun-
káiból válogatjuk 
ki, bemutatva ezzel az „újak” ígéretes kez-
deteit és a „visszajárók” nem kicsi fejlôdé-
sét.

Ez eddig teljesen megszokott formula, 
de!

A kiállítás megnyitóján lesz egy elôadás, 
melynek témája az optikai illúziók. A téma 
rendkívül érdekes, izgalmas és elgondol-
kodtató. Meglepô, hogy milyen elképesztô 
módon át tud verni minket az agyunk, mi-
lyen mást tud velünk láttatni, mint ami a 
valóság.

Ennek a szórakoztató elôadásnak a célja 
az a felismerés, hogy ha az „átverés” vizuá-
lis téren ilyen szinten mûködik, akkor talán 
érdemes megkeresni életünk más terüle-
tein is azokat az illúziókat, amik kihatnak 
érzelmeinkre, életünk minôségére.

Kohutek Lujza 

Rövidesen indítjuk az ôszi/
téli túraszezont. Visszavárjuk a 
régi tagokat és hívunk új séta-
társakat minden szombaton dé-
lelôtt a kb. 2 órás, jó hangulatú, 
frissítô erdô-járásunkra.

Indulási hely (változott!): 
137-es busz Erdôalja úti végállo-
mása (parkolási lehetôség van).

Útvonal (változott!): Erdôalja 
út végéig, onnan a Virágosnye-
regig, majd a sárga jelzésen a 
hármas határ–kôig és vissza, kb. 
7 km. Visszaérkezés ugyanoda.

Idôpont: szombatonként 9.30 
– 11.30 h.

A sétához Nordic walking 
bot ajánlott, de nem feltétel. 
A jó cipô azonban feltétlenül 
szükséges és folyadékot min-
denképpen hozzunk magunk-
kal. Jelszavunk változatlan: 
“Maradj fi tt!”

További információ:
Halmágyi Edit szervezô

Tel.: 20 590 2975

Kellô számú jelentkezô esetén október 9-tôl, szer-
dánként 18.15-kor, újra indul az angol társalgási kör. 
Ha az angolod kicsit berozsdásodott, ha nehéznek ta-
lálod újra megszólalni, mert nincs kivel gyakorolnod, 
akkor itt a helyed! Középhaladó szinttôl már jól fogod 
érezni magad a csoportban.

A korábbi alkalmak jó hangulatban, sokszor jó 
kis nevetésekkel teltek, miközben egymással ismer-
kedtek a résztvevôk, kedvenc témáikról, kedves el-
foglaltásgaikról, vagy az angol nyelvû, ír kultúráról 
beszélgettek. Mindeközben fejlôdött a csoporttagok 
beszédkészsége, pontosodott a nyelvtan, aktivizáldott 
a rég feledésbe merült szókincs, vagy épp új szavak, 
kifejezések kerültek bele – igény szerint. A foglalko-
zások témáit a megjelentek mindig együtt beszélték 
meg.

A csoportot Dónal Ó Néill Dublinból ideszármazott 
hegyi lakótársunk vezeti. Dónal Magyarországon ve-
zetôi készségeket tanított a Nemzeközi Üzleti Egyete-
men (IBS), a Fast English üzleti nyelviskolánál pedig 
kommunikációs tréningeket, egyéni képzéseket tartott. 
Ma is felkészít nehéz tárgyalásra, prezentációra vagy 
állásinterjúra. Szíve csücske a coaching.

A foglalkozások célja a jó hangulatban történô angol 
nyelvû beszélgetés, gyakorlás. Aki erre szeretné adni a 
fejét, írjon Dónalnak a donal.o.neill@gmail.com email 
címre.

az Egyesület Vezetôsége

Táborhegyi szüret
Találkozó: szeptember 21. szombat 8:00 órakor

Optikai illúziók
J-art rajz és festô tanoda kiállítása.
Megnyitó: szeptember 20-án, 
pénteken 18:00 órakor

Hegyvidéki Séta

– Kör
Elsô találkozó: október 5.

Angol nyelvû társalgási kör
Október 9-tôl a Táborhegyi Népházban.
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Hazánkban évekkel ez 
elôtt megjelent a Kanadai 
aranyvesszô, amely kultúrnö-
vényként terjedt el. A növény 
elérheti a három méter magas-
ságot, karcsú, sûrû levelû, a tö-
vénél bokrosodó erôteljes szár-
vastagsággal. Gondozás nélkül 
is fejlôdô növény, különleges 
igényei nincsenek.

A Solidago canadensis el-
vadult, invazív özöngyommá 
vált, amelyet nehéz véglege-
sen eltávolítani a többi kultúr-
növény környezetébôl. Ame-
rikából bekerült az európai 
fl órába a magas aranyvesszô 
(Solidago gigantea), amely jel-
lemzôen a Nyugat-Dunántúlon 
települt meg (erdôk szélén, vi-
zek mentén) és innen terjedt 

el Magyarország más régiói-
ban is.

A kerület hegyvidéki ré-
szein nagy százalékban talál-
kozunk ezzel a növényfajjal, 
jellemzôen kezeletlen, elha-
nyagolt területeken. Ezekben 
a kertekben az összeborult nö-
vényzetben vadak által hasz-
nált alagutak lehetnek, itt azok 
eltávolítása sem oldható meg 
biztonságosan.

A kerttulajdonos feladata, 
hogy az ingatlan területén 
tenyészô növényzet megfe-
lelô ápolását, fenntartását és 
növényegészségügyi kezelé-
sét az évszakoknak megfe-
lelôen elvégezze. Az elvadult 
növényzet kiváló életteret 
nyújt kóbor- és vadállatok-

nak (macska, gazdátlan ku-
tya, borz, róka, aranysakál, 
vaddisznó), ahol utódaikat 
nyugodt körülmények közt 
nevelhetik. Így a következô 
generáció eredeti életterétôl 
elszakadva a lakott terület-
részeken fogja megpróbálni 
leélni az életét, párt találni, 
élelmet szerezni. Városi je-
lenlétük közbiztonsági, köz-
egészségügyi, járványügyi és 
állategészségügyi vonatkozá-
sok miatt nem kívánatos.

A növényzet kezelési fel-
adatait kérjük a téli csapadék 
megérkezése elôtt végezzék 
el.

Mészáros Diána
Óbuda-Békásmegyer

Önkormányzata

Tisztelt 

Kertészkedôk!
Kertápolást segítô 

Növényvédelmi

felhívásaim
olvashatók a 

www.zsigogyorgy.hu
honlapomon.

Zsigó György
okleveles agrármérnök,
növényorvos

Ahogyan tavaly is, idén is 
augusztusban jelentek meg. 
Kimondottan sok van belôlük 
a kertekben tujákon, bokrokon, 
kuka közelében. Google-fo-
tók alapján a német csótányra 
gyanakodtam, de szerencsére 
tévedtem.

Szelényi Gábortól kaptuk a 
következô megnyugtató soro-
kat, aki a Fôvárosi Állat- és Nö-
vénykert gyûjteményi és termé-
szetvédelmi referense.

„A kertben élô csótányfaj va-
lószínûleg nem a német csótány 
(Blattella germanica), hanem 
valamelyik erdeicsótány faj 
(Ectobius sp.). A német csótány 
kifejezetten az épületekben él, 
sötétben aktív, maximálisan al-
kalmazkodott az emberhez, va-
don kevésbé tud fennmaradni. 

A német csótány ritkán repül, 
bár a kifejlett egyedeknek van 
szárnya, mégis inkább csak sza-
ladni szeret.

Ellenben az erdeicsótányok 
nappali életmódot folytatnak, 
szaladnak-repülnek-ugranak, 
de nem akarnak minden áron 
bemenni a lakásba, hiszen nem 
az a megszokott élôhelyük, 
ellentétben a német csótány-
nyal. Ettôl függetlenül, ha fel-
szaporodnak, sajnos a házba 
is bejuthatnak, ezért érdemes 
ellenôrizni a nyílászárókat, szú-
nyoghálókat. Az erdeicsótányok 
tömeges felszaporodása (gradá-
ció) nyár végén szokott meg-
történni, pár éve volt is ebbôl 
kisebb botrány a Rózsadombon, 
aminek szerencsére nagyobb 
volt a füstje, mint a lángja, mert 

nem okoztak komoly kárt, csak 
gyorsan múló kellemetlensé-
get. Az erdeicsótányok szere-
tik a nagy mennyiségû bomló 
szerves anyagot; kertvárosi 
részeken elég egy elhanyagolt/
elhagyott kert, és ott gyorsan el 
tudnak szaporodni, a közvetlen 
környezetet is elárasztva, de 

egy nagyobb komposzthalom 
vagy avarkupac is megteszi 
nekik. Az ôsz megérkeztével el 
fognak tûnni, de ha nagyon sú-
lyos a probléma, akkor érdemes 
kártevôirtót hívni.”

Nagyon szépen köszönjük Gá-
bornak a segítséget!

Lehoczky Anikó

Kedves Kertbarátok! Az ôsz 
érkeztével még bôven találunk 
tennivalót a kertünkben, sôt 
igyekeznünk is kell, ha a rövi-
dülô napokat hasznosan tölte-
nénk. Mire mindennel többé-ke-
vésbé elkészülünk, elstartol 
beharangozott programunk is, 
a Kertbarát Kör, ahol az elmélet 
összeér a gyakorlattal.

Szeptember 13-án tehát 
megalakítjuk a Kertbarát Kört. 
Ennél alkalmasabb idôzítés 

nem létezik – kerestük, de nem 
találtuk! Szándékunkat még az 
aktuális holdállás is támogatja, 
azaz csakis sikerrel járhat!

Az ünnepi megnyitón ismer-
tetjük programjainkat, röviden 
egyeztetjük jövôre vonatkozó, 
kertbarát körrel kapcsolatos el-
képzeléseinket, találkozásaink 
gyakoriságát, lebonyolítását, 
fôbb témáit. Építô jellegû javas-
latokat, ötleteket szívesen foga-
dunk.

Majd lendületesen kezdünk, 
egy komplex témával: a kom-
posztálással. Meghívott szak-
értô Eleôd-Faludi Gabriella, a 
Budai Komposztmesterek a Kör-
nyezetért Kft. ügyvezetôje vezet 
végig minket az ezzel kapcso-
latos teendôkön. Az elôadáson 
a komposztálási programra je-
lentkezôk is részt vesznek.

Szeretettel várunk a minden 
érdeklôdô kertbarátot:

Mikóné Ormos Márta szervezô

Kertbarát Kör alakul
Szeptember 13-án, pénteken 17.00 órakor, a Táborhegyi Népházban.

Terjed a kanadai aranyvesszô

Ne pánikolj, ha csótányt látsz!
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A LÓTUSZ stressz- 
és blokkoldó, kiegyen-
súlyozó foglalkozáso-
kat szeptember 18-tól 
minden második szer-
dán 16:00-17:30 óráig 
tartjuk. Tradicionális, 
természetes, egyszerû 
és hatékony önismereti tech-
nikákkal dolgozunk Papp Éva 
kineziológus-, transzperszoná-
lis pszichológussal. Mindenkit 
érintô alap témákat rendezünk 
magunkban, amely harmoniku-
sabbá teszi életünket.

Elsô foglalkozásunk 
fô témája a MAGENER-
GIA: melynek során az 
ôseink által bennünk 
kódolt erônkhöz kapcso-
lódunk vissza, amit ezu-
tán kiegyensúlyozottan 
felhasználhatunk min-

dennapjainkban.
A programokon érdeklôdés 

szerint egy-egy alkalommal is 
részt lehet venni, melyek ak-
tuális témakörei az alapítvány 
oldalain követhetôk. Elôzetes 
bejelentkezést kérünk.

A mára népszerûvé vált 
közösségi tér 2014 szep-
temberében nyílt kávézó-
ként és információs- pont-
ként a Fô tér 2. szám alatt. 
Az eltelt évek alatt folyama-
tosan bôvült: ma már a III. 
kerület turisztikai vonze-
rejét szervezi és színesíti, 
az Esernyôs Galériában or-
szágos és nemzetközi hírû 
képzômûvészek állítanak ki 
az óbudai tárlatok mellett, 
a Szindbád Rendezvény-
térben és a belsô udvarban 
neves hazai elôadók lép-
nek fel, a Gázlámpa Kioszk 
üzemeltetésével hozzájárul 
a Fô tér élettel való meg-
töltéséhez, valamint kis-
vállalkozók bérelhetnek 
munkaállomást és tárgya-

lót a Szindbád coworking 
irodában. A sokszínû profi l 
továbbra is megmarad, és 
a jövôben további fejleszté-
sek is várhatóak, miközben 
a kulturális kínálat bôsége 
változatlan marad.

A jubileum alkalmából 
az Esernyôs szeptember 
20-27. között „születéshe-
ti” programokkal várja a 
közönséget. Lesz vezetett 
épületfelfedezô séta, ame-
lyen be lehet pillantani az 
Esernyôs kulisszái mögé, 
valamint megismerkedni az 

egykori kereskedôház és a 
Fô tér kalandos múltjával. 
Michelangelo Pistoletto ki-
állítása igazi szenzációnak 
ígérkezik a kortárs szcéná-
ban, de nem maradhat el 
a Dizájn Piknik kézmûves 
vására vagy a Mûvek és Mi 
irodalmi sorozata sem, ahol 
ezúttal Ady és Krúdy áll 
majd a középpontban. Ezen-
kívül igazi összmûvészeti 
esemény tiszteleg Amerigo 
Tot mûvészete elôtt a Buda-
pest Bár zenészeivel, és vé-
gül a sorozatot ünnepi fény-
festés zárja DJ Bem zenei 
kíséretével, amelyre szintén 
szeretettel várják majd a ke-
rületi látogatókat.

Deme László
www.esernyos.hu

Varga Mihály miniszter,

országgyûlési képviselô 

megbízásából

Dr. Kôvári Béla 

ügyvéd 

ingyenes jogsegélyt 

tart
a Táborhegyi Népházban 

(1037 Bp., Toronya utca 33.)

minden hónap

második csütörtökén 

18-20 óráig.

Bejelentkezés nem szükséges.

További információ 

a 20-200 0017 telefonszámon.

Önismereti csoportfoglalkozások
Indulnak szeptember 18-án, szerdán 16:00 órától  
Táborhegyi Népházban.

5 éves az Esernyôs!

Magunk Ura klubnapok
Szeptember 21-tôl, minden hónap harmadik szombatján, 
10:00-13:00 óráig a Virágos-nyeregben

Klubnapjainkat csodálatos 
természeti környezetben, a Vi-
rágos-nyeregben, az alapítvány 
székhelyén (Máriahegy dûlô 
59448) tartjuk. A programunk-
ban harmonizáló foglalkozások, 
ismeretterjesztô elôadások, él-
ményterápiás csoportmunkák 
lesznek, egészségünkért, önma-
gunkért.

További részletek fi gyelem-
mel kísérhetôk a Face-bookon, a 
magunk ura és a ,,lótusz felsza-

badulás-kineziológiai és transz-
perszonális megoldások” címû 
oldalon.

Szeretettel várunk minden-
kit a Magunk Ura alapítvány 
ôszi programjaira. További in-
formációk és bejelentkezés:

Magunk Ura Alapítvány
Papp Éva

+36 20 322 4944
kinezevi@gmail.com

www.magunk-ura.hu
Face-book/magunkura

Szeptember 14-én 11.00 
órától „Óbuda eltûnt középkora” 
– séta az egykori királyi majd ki-
rálynéi központ középkori hely-
színein és a fennmaradt romok-
nál. Vezeti Benyóné Dr. Mojzsis 
Dóra régész, muzeológus.

Szeptember 24-én 16.00 órá-
tól kurátori tárlatvezetés a „Tö-
rékeny vágyak – Porcelánok a 
királyi asztaltól a panel-vitrinig” 
c. idôszaki kiállításban. Vezetik: 
Benyóné Dr. Mojzsis Dóra régész 
és Polgár Mónika történész. Majd 
17:00 órától porcelánfestô works-
hop, Szentgáli-Varga Szilárd por-
celán mesterfestô vezetésével.

Szeptember 25-én 17:00 
órától kurátori tárlatvezetés az 
idôszaki kiállításban, majd 18:00 
órától Szentgáli-Varga Szilárd 
elôadása: „Herendtôl Meissenig. 
Egy mesterfestô igaz története”

Szeptember 26-án 11:00 
órától kurátori tárlatvezetés az 
idôszaki kiállításban.

Szeptember 27-én 16:00 
órától kerekasztal beszélgetés 
az Aquincum Porcelángyár egy-
kori dolgozóival, élet a gyárban. 
Aztán 18:00 órától Vaja László 
festômûvész, porcelán restaurá-
tor elôadása: „A kis hamis - Por-
celánhamisítók nyomában”

Szeptember 28-án 10:00 
órától kurátori tárlatvezetés 
az idôszaki kiállításban, utána 

11:00 órától porcelánfestô work-
shop. Majd 17:00 órától: „Töré-
keny vágyaim” – Sebôk Judit 
porcelán-gyûjtô szubjektív tárlat-
vezetése, Utána 18:00 órától ku-
rátori tárlatvezetés, majd 19:00 
órától Vaja László elôadása: „Ero-
tika a porcelánokban”. 18+!

Szeptember 29-én (a por-
celán kiállítás zárónapja!) 16:00 
órától Exkluzív tárlatvezetés: 
„Fókuszban a család” – vendé-
günk a gyáralapító Hüttl Tivadar 
déd- és ükunokája. A tárlatveze-
tések és elôadások ingyenesek, 
a porcelánfestô workshop 3500 
Ft/fô/alkalom. Páros + akcióval: 
3000 Ft/fô/alkalom, minimum 2 
fô együttes jelentkezése és befi -
zetése esetén! Minden program 
regisztrációhoz kötött progra-
mok@obudaimuzeum.hu

Október 5-én 10:00 órától „Óbu-
da eltûnt utcái”, séta. Vezeti Hor-
váth Péter történész, muzeológus.

Október 9-én 11:00 órától 
tárlatvezetés a Játékkiállításban. 
Vezeti Orosz Diána mûvészettör-
ténész.

Október 29-én 11:00 órától 
és október 30-án 17:00 órától 
„Templomok a talpunk alatt” - 
kurátori tárlatvezetés. Vezetik: 
Benyóné Dr. Mojzsis Dóra és 
Benyó Gergely.

Mindenkit szeretettel vár az
Óbudai Múzeum

Múzeumok ôszi fesztiválja
Programok az Óbudai Múzeumban
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Augusztus utolsó hete van, és 
én egy tágas, vidám tanterembe 
érkezem az iskola emeletén. Ez 
az 1/b osztály tanterme. Frissen 
festett halványsárga falak, ragyo-
gó tisztaság fogad mindenhol. És 
két kedves, vidám és tettre kész 
tanítónéni, akik a gyerekeket vár-
va, a termet készítik elô, díszítik. 
Röviden beszélgetünk, mert sok a 
tennivaló.

Hogyan indult a pályája? Mi-
kor döntötte el, hogy tanító lesz? 
Miért?

Ildikó (I): Egész kiskoromtól 
kezdve fokozatosan alakult ki 
az érdeklôdés. Mint sok más 
kisgyerek, aki utánozza a tanító-
ját, nálam is meghatározó volt a 
gyerekek szeretete, és pályavá-
lasztáskor már egyértelmû volt, 
hogy a pedagógia felé irányulok. 
Legjobban ezt a kiselsôs korosz-
tályt kedvelem.

Gabriella (G): Kisgyermekko-
ri álmom volt, hogy tanítónéni 
legyek, és ez vált valóra, amikor 
húsz évvel ezelôtt megkaptam 
a diplomám. Ez volt mindig a 
tervem és a célom is, és nagyon 
örülök, hogy sikerült.

Említene néhány fontosabb 
mérföldkövet az életébôl?

I: Szabadkán, olyan iskolában 
kezdtem dolgozni, ahol ismer-
tek. Nagyon jól éreztem magam 
abban a közösségben. Késôbb 
férjhez mentem, Adára, egy 
Tisza-menti kisvárosba költöz-
tünk, megszülettek az ikergye-
rekeim, ôket neveltük, építettük 
a családot. Az életem alapja a 
család, ebbôl indul ki minden. 
Amit a mindennapokban teszek, 
az mind összefüggésben van 
a családdal, és erre büszke va-
gyok.

G: Orosházi születésû va-
gyok, Békéscsabán jártam a Ta-
nítóképzôbe. A férjemmel 2001-
ben költözünk Budapestre, és 
itt kezdtem a pályámat. Az elsô 
idôszakban nehéz volt a nagyvá-
rosban, távol a szeretô családtól. 
Ürömön építkeztünk, ahol már 
két éve lakunk. Két gyermekem 
van: egy kiskamasz fi ú és egy 
nagycsoportos óvodás kislány. 
A munka mellett a család tölti ki 
az életemet.

Mit jelent Önnek a pedagógusi 
pálya? Miben más ma az iskola, 

mint amikor a pályáját kezdte?
I: A pedagógusi pályát hiva-

tásomnak tekintem. Itt folya-
matos a változás. Felelôsséget, 
lehetôséget, problémamegoldást 
jelent számomra a mindennapi 
munkavégzés. Minden áldott 
nap, ugyanaz a gyerek is tud 
más-más lenni. Változtak a gye-
rekek, változtam én is. A szülôk 
is változtak; talán egy kicsit job-
ban féltik a gyerekeiket, mint 
régen. Jobban ott vannak a gye-
rekeik körül, nem merik ôket 
elengedni, holott jobban kellene 
bízniuk bennük. Amikor beke-
rülnek a közösségbe, fel fogják 
találni magukat. El kell ôket en-
gedni.

G: A pedagógusi pályát szin-
tén a hivatásomnak tekintem. 
Azt színessé teszik a gyerekek, 
mert minden nap kihívás elé 
állítanak. Nekem a tanítás nem 
munka, hanem inkább hobbi és 
munka egyben, ami minden nap 
örömet okoz. A gyerekek folya-
matos fejlôdésre ösztönöznek és 
gazdagítják a tapasztalatomat. 

Hogy érzi magát most ebben a 
jelenlegi munkában?

I: Nagyon nagy váltáson 
vagyok túl. Tavaly érkeztem 
ebbe az iskolába. 31 évet a Vaj-
daságban tanítottam. Munka 
szempontjából korábban öt-hat 
egymásutánban elsô-másodiko-
sokkal dolgoztam. Ebben az is-
kolában egy harmadikos össze-
szokott osztályt kaptam tavaly. 
Eleinte nagyon nehéz volt, de 
köszönöm az iskolának, és min-
den kollégámnak, mert mellet-

tem álltak és segítettek. Külön 
köszönet Igazgató Úrnak, hogy 
bizalmat szavazott nekem egy 
új elsôs osztály osztályfônöke-
ként. Nagyon megszerettem az 
iskolát. Izgatottan várom a hét-
fôt, az elsô pillanatot, hogy talál-
kozzam a gyerekekkel.

G: Idén érkeztem az isko-
lába, ahol egy nagyon kedves 
közösség és családias hangulat 
fogadott. Elôzôleg a Medgyessy-
ben tanítottam, ahol nagyon sok 
osztály van és nagyon sok peda-
gógus. Az ember nem is ismeri 
a legtöbb kollegát, csak arcról. 
Emiatt nagyon rokonszenves 
számomra ez az iskola, és vá-
rom a hétfôt, a gólyatábort.

Van kedvenc tantárgya, amit a 
legszívesebben tanít?

I: Gondolkodtam, hogy mi 
az, amit szeretek tanítani, de 
összességében mindent. Most 
mikor Igazgató Úr megkérdezte, 
hogy mit szeretnék fô tárgyként, 
azt mondtam, a magyart. De 
szeretem a testnevelést vagy az 
éneket is.

G: Én a matematikában élem 
meg azt, hogy mennyi sok tu-
dást kell átadni a gyerekeknek 
négy év alatt. Jóformán a sem-
mibôl kell eljutni az alapmû-
veletekig. Nekem az okozza az 
örömet, hogy látom, hogy ezt 
hogyan építem fel és mennyi 
tudást tudok átadni. Tanultam 
fejlesztô tornát, amit a munkám-
ba is beépítek. A mozgás a ma-
tematikában is meg fog jelenni, 
mert az órák elején tornázunk, 
ami fejleszti az idegrendszert.

Mit javasol az elsôsök szülei-
nek, mivel segíthetjük legjobban 
a gyerekeket?

I: Lassan engedjük el ôket. A 
távolból fi gyelve, hogy a gyerek 
ezt ne mindig érezze, hanem 
lassan-lassan önállósuljon. Pél-
dául legyen ez a táska bepa-
kolása. Elôször közösen, majd 
rábízva. Beszélgessünk, mi tör-
tént aznap, vagy a gondoljuk át, 
hogyan lehet a hetet valahogy 
összefoglalni. Ha nem is hétköz-
ben, de hétvégén, nézzük át a 
füzeteit, és így a szülô is jobban 
látni fogja, mit fejlôdött a gye-
rek, hol kell segíteni. Ha nem 
biztos benne, itt vagyunk, és 
meg tudjuk beszélni. Összessé-
gében az a fontos, hogy legyen 
meg hármunk közt a kommuni-
káció.

G: Azt gondolom az együtt-
mûködés a legfontosabb, mert 
mi mindent értük teszünk, hogy 
a legjobb legyen a számukra. 
Fontos, hogy ebben a szülô le-
gyen partner. Ahogy Ildikó is 
elmondta: ha nem is napi szin-
ten, de legalább hetente nézzük 
át a füzeteit, hogy hol tartanak 
a gyerekek, mi az, amiben segít-
ség kell.

I: Mivel a gyerekek nem azo-
nos fejlettségi szinten vannak, 
nem szabad, hogy a szülôk az 
osztályba járó gyerekek telje-
sítményeit összehasonlítsák. Az 
elsô osztály arról szól, hogy szé-
pen lassan felépítjük a gyereket. 
Biztossá tesszük abban, amit az 
év folyamán meg kell tanulnia. 
Ezért is nincsenek osztályzatok. 
Mindig a gyereket önmagához 
képest osztályozzuk.

Ildikó fô tárgyként magyart, 
Gabriella matematikát fog taní-
tani. Párban fognak dolgozni. 
Egyikük kezdi a napot, a mási-
kuk pedig befejezi a gyerekek-
kel, illetve segít a napköziben. 
Mindketten nagy hangsúlyt 
helyeznek a sportra, a sok moz-
gásra és az egészséges táplál-
kozásra nevelésre. Szeretnék, 
ha a gyerekek igazi közösséggé 
kovácsolódnának össze.

Ildikó és Gabriella az 1/b osz-
tály élén kezdi az évet. Fogadjuk 
ôket nagy-nagy szeretettel, és 
segítsük ôket munkájukban!

Lehoczky Anikó

Nekünk a tanítás örömet okoz
Beszélgetés Girizd Ildikó és Csepelényiné Csepregi Gabriella az Erdôalja Iskola 1/b osztályos tanítóival

Ildkói néni Gabi néni
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Idén is nagyon vártuk kedvenc táborunk 
kezdetét. Több, mint ötvenfôs csapatunk 
nagyon jól érezte magát, alig akartunk 
hazajönni. Az idôjárás megint kedvezett 
nekünk, még túl meleg is volt. A 27 fokos 
Balatonban órák hosszat lubickoltunk, ke-
rékpáros túráink közben is meg-megálltunk 
az utunkba kerülô szabadstrandokon füröd-
ni, felfrissülni. Nem maradhatott ki a vízi-

biciklizés és a „ladikolás” sem. Sóstó ebben 
az évben ünnepli 60. születésnapját. Ennek 
jegyében retró napot tartott a táborvezetés: 
reggeli tornával kezdtünk, megnyílt a tá-
bori kiállítás, 30-40 évvel ezelôtti slágerek 
szóltak a hangszórókból, este Lolka-Bolkát 
és Mézga Gézát néztünk a kertmoziban. A 
régi fényképek nézegetése közben sokat 
meséltünk diákjainknak az „úttörôs” idôk-

rôl. Volt akadályverseny, karaoke és „just 
dance” est, mi mindenen nagy örömmel 
vettünk részt.

A búcsú megható volt, óriási tábortûzzel. 
A kerek évfordulóra mindenki kapott aján-
dékot: a gyerekek Sóstó’60 logóval ellátott 
bögrét, a pedagógusok zöld színû, logós 
nyakkendôt.

Gleichné Mészáros Edit

Ezen a nyáron a környékbeli gyereke-
ket a tavalyihoz képest néhány újdonság 
fogadta a Laborc utcai napközis táborban. 
A megszokott gyülekezôhelyet jelzô táblá-
kon sok új iskola neve szerepelt, és a kar-
szalagok színskálája is bôvült. Fél 8 körül 
BKK különjárattal érkezô gyerekek lepték 
el a kosárlabdapályát, majd egy újabb cso-
port érkezett 8 óra után. Ezek a gyerekek a 
kerület északi részébôl jöttek az ingyenes 
buszjárattal. A változás oka, hogy ettôl az 
évtôl a Laborc tábor már az összes óbudai 
gyereké lett, akik a környékbeli gyerekek-
kel együtt ebben a festôi környezetben 
élvezhették a nyári szünidôt. Már ôk is 
minden nap strandolhattak, használhat-
ták a sportpályákat, és részt vehettek az 
érdekes és izgalmas külsô és belsô prog-
ramokon. És mindezt mobiltelefon- és bü-
fémentesen.

Bár néhány új szabályt meg kellett szok-
niuk a gyerekeknek, de a megszokott, ked-
velt programok nem maradtak el. Az egyik 
újdonság a kézmûves sátor volt, ahol igen 
színvonalas programok várták a gyereke-
ket. Nagy örömünkre minden héten eljött 
az Óbudai Népzenei Iskola. A gyerekek 
élô népzenére táncolhattak, énekes népi 
játékokat ismerhettek meg, mondókákat, 
kiszámolókat tanulhattak. A hangszeres 
bemutatón közelrôl ismerhették meg a népi 
hangszereket. A megfáradt táncosok kéz-
mûves foglalkozáson vehettek részt, ahol 

akár saját hangszert, nádsípot is készíthet-
tek.

Óbuda-Békásmegyer Védônôi Szolgálata 
minden héten látványos, izgalmas progra-
mokkal készült. A lelkes védônôk vezeté-
sével a gyerekek csoportokban játszottak, 
és beszélgettek az egészséges életmód 
fontosságáról. Jó hangulatban, hasznosan 
teltek ezek a délelôttök is. Még egyéb meg-
lepetések is tartogatott a kézmûves sátor. 
Volt például házitészta-készítés, amelynek 
igen nagy sikere volt. A sátor remek hely-
színnek bizonyult tábori rajz- és egyéb ver-
senyek, valamint kézmûves foglalkozások 
lebonyolítására is.

A LABORC csodálatos környezetben, a 
Barátság Szabadidôparkban helyezkedik el, 
ahol a strandon kívül sportpályák és játékra 
alkalmas erdôs területek is várják a gyere-
keket. Ezt a lehetôséget igyekeztünk minél 
jobban kihasználni.

Talán az egyik legszebb, sportolásra al-
kalmas hely a homokos strandröplabdapá-
lya, ahol különbözô játékos versenyeken, 
meccseken vehettek részt a gyerekek. 
Szinte mindig foglalt volt a mûfüves fo-
cipálya, hiszen ez a sport sokak számá-
ra megunhatatlan. A kosárlabdapályán 
is sok érdekes sportot próbálhattak ki a 
gyerekek, és ott volt a tematikus nap is, 
melyre mindig különleges programokkal 
készültek a szervezôk.Persze nem marad-
hattak el a „visszatérô” foglalkozások sem. 

A teljesség igénye nélkül néhány közülük: 
volt dzsúdó, baseball, kézilabda, és kipró-
bálhatták a gyerekek a vívást, a ritmikus 
sportgimnasztikát és az akrobatikus tor-
nát is. Volt, aki itt a táborban kapott ked-
vet a rendszeres sportoláshoz. Népszerû 
volt a számháború, a „catch the fl ag” és a 
kidobós is.

A nagy hôségben persze a strand volt a 
legnépszerûbb, ezért vízi programok közül 
is választhattak a gyerekek. Volt úszóver-
seny, szervezett csoportos vízi játékok, vízi 
aerobic, sôt vízidiszkó is.

Péntekenként „Ki mit tud?” zárta a tá-
bori hetet, melyre már napokkal korábban 
nevelôik segítségével izgatottan készültek 
a gyerekek. Volt, aki táncolt, énekelt vagy 
éppen furulyázott, volt vízibalett, és mindig 
örömmel fogadtuk kis bûvészeink bemuta-
tóját is. A zsûrinek persze – mint mindig 
– nagyon nehéz dolga volt, de egyik részt-
vevô sem maradt ajándék, taps és dicséret 
nélkül.

A gyerekek külsô vizes programokon is 
részt vehettek. Kipróbálhatták a kajak-kenu 
és a sárkányhajó sportágakat is. A sok-sok 
program mellett azért jutott idô önfeledt 
pancsolásra, társasjátékozásra, beszélge-
tésre, barátkozásra is.

Iskolánk tanulói közül néhányan több 
hetet is táboroztak a Laborcban. Remélem, 
jól érezték magukat.

Szánáné Misuth Zsuzsanna

Nyári napközis tábor

Sóstó ’60
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Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata együttmûködési meg-
állapodást kötött a Szent lstván 
Egyetem Tájépítészeti és Tele-
püléstervezési Karával annak 
érdekében, hogy az intézmény 
mûhelymunka keretén belül az 
elsô ütemben elvégezhesse a 
Gölöncsér utca és a Testvérhe-
gyi lejtô által közrefogott 36,6 
hektáros bányaterületre vonat-
kozó tájrehabilitációs tervezést. 
A képviselô-testület által 2017-
ben elfogadott Fásítási Stratégia 
keretein belül - amely összessé-
gében tízezer fa telepítését ter-

vezi 10 év alatt - 3000 új fával 
gazdagodhat az említett egykori 
„Újlak III” bányaterület.

A testvérhegyi bányate-
rületet jelenleg elsôsorban a 
biciklisek és a siklóernyôsök 
és a környékbeli sétálók, ku-
tyasétáltatók használják, de 
alsó felén egy un. discgolf 
pálya is található. A végzôs 
tájépítész-hallgatók szeptem-
ber-októberben készítenék el 
a koncepciót a testvérhegyi 
bányaterületre. A mûhelygya-
korlat során több különbözô 
koncepció készülne, melyek 

tartalmaznák a terület ér-
tékeinek feltárását és azok 
megôrzésének lehetôségeit, a 
hasznosítási javaslatokat és az 
ezeket alátámasztó megalapo-
zó vizsgálatokat. Az elkészült 
vizsgálatok és a koncepcióter-
vek alapján az önkormányzat-
nak lehetôsége lesz döntést 
hozni a jövôbeli tervezési irá-
nyokról.

A bevált kerületi gyakorlat 
szerint a lakosokat és az érin-
tett szervezeteket is bevonjuk 
a folyamatba. Ennek elsô lé-
péseként már elérhetô az az 

online kérdôív, amelynek se-
gítségével az önkormányzat 
megismerheti a környékbeliek 
használati szokásait és vágyait. 
A kérdôív elérhetô:

obvf.hu/testverhegy
Kérjük, mielôbb töltse ki a 

kérdôívet, mert arra szeptem-
ber 5-ig van lehetôség, utána 
használati szokásainak és vá-
gyainak kifejtésére már csak a 
vélemények alapján elkészült 
tervek bemutatásakor lesz le-
hetôség.

Óbuda-Békásmegyer 
Városfejlesztô Nonprofi t Kft.

Aki bejárta a Kiscelli Múze-
umot, mellette a Kiscelli Par-
kot, vagy a Kiscelli Kálváriát, 
az nem talál információt arról, 
hogy miért is hívnak itt mindent 
„Kiscelli”-nek. Nem talál infor-
mációt arról, hogy 1725-ben 
Zichy család szôlôdombján ká-
polnát építettek, melyben a Má-
riacelli kegyszobor másolatát, a 
Celli Mária szobrot helyezték el, 
majd elnyerte a búcsútartás jo-
gát. Ettôl kezdve - kis kihagyás-
sal közel 60 éven át - évente oly-
kor több mint 50.000 zarándok 
érkezett.

Vízi Tihamér festômûvész - 
az Egyesület tagja - az egykori 
zarándokhely emlékére „Mária 
kútja” címmel szobor állítását 
javasolta. A szoborról Seres Já-
nos szobrászmûvész - az Egye-
sület tagja - gondolatindító 
makettet készített. Vízi Tihamér 
indítványozta, hogy az Egyesü-
let vállalja fel az emlék felállítá-
sának kezdeményezését, esetle-
gesen megvalósítását is, hiszen 
az Egyesület évek óta jelen van 
a Kiscelli Parkban. Ennek egyik 
eredménye a Kiscelli Kálvária 
helyreállítása.

Az ÓHEGY Vezetôsége má-
jus 13-i ülésén egyhangúlag 
döntött arról, hogy a Kiscelli 
Park területén vállalja a törté-
nelmi emlékhely építés kez-
deményezését az illetékes in-
tézményeknél, szükség esetén 
vállalja annak megvalósítását, 
támaszkodva a korábbi park-
építési és mûemlék helyreállí-
tási tapasztalataira.

Az Óbuda Városfejlesztô 
Nonprofi t Kft. a Kiscelli park 
TÉR-KÖZ pályázat támogatásá-
val megvalósítandó fejlesztésé-
nek, funkcióbôvítésének elôké-
szítésére „Közösségi tervezést” 
hirdetett meg, melynek elsô 
találkozóján ismertettük az em-
lékhely kialakításának indítéka-
it, koncepcióját.

Tervünkrôl tájékoztattuk Bús 
Balázs polgármester urat, aki 
azt kedvezôen fogadta, és e té-
mában szoborpályázat kiírását 
javasolta, amely szinkronban 
van az Egyesület céljával. Pol-
gármester úr kezdeményezé-
sére az Önkormányzat Képvi-
selôtestülete elfogadta a Kiscelli 
szoborpályázat meghirdetését.

Egyesületünk célja tehát egy 
olyan, történelmi korszakot feli-
dézô szobor vagy szobor-együt-
tes állítása, mely a Kiscelli Ma-
donna közel háromszáz évvel 
korábbi zarándokhelyének em-
lékét ôrzi, amirôl a vidék a Kis-
cell nevet kapta.

Tervünk szerint a meghatáro-
zó méretû szobor - emlékhely - a 
park területén belül, annak köz-
mû csatlakozással rendelkezô, 
könnyen fellehetô részén, a Kál-
vária útvonalát nem zavarva len-
ne felállítva. A csatlakozó térbur-
kolatok és padok módot adnak a 
környékbeli lakók, családok ta-
lálkozóira, vízvételi lehetôséggel.

A Kiscelli parkot érintô friss 
hír, hogy a kerület által tavasszal 

indított közösségi tervezés kon-
cepciótervei elkészültek, és meg-
tekinthetôek az obvf.hu/kiscelli 
oldalon. A tervezett emlékhely 
kiépítése nem része a TÉR-KÖZ 
pályázat keretében elvégzendô 
feladatoknak, ezért a szobor he-
lyét a kertépítészeti terv még 
nem tartalmazza. Az emlékhely 
helyszínének meghatározása, és 
a részletek kimunkálása az érin-
tett intézmények engedélyei, és 
a velük történt egyeztetéseket 
követôen történik.

Felcsuti László
Egyesület Vezetôsége nevében

Kiscell emléke a Kiscelli Parkban
Az Egyesület szoborállítási terve

Tájrehabilitáció a testvérhegyi bányaterületen
Újalak III. téglagyár bányaterülete

Múzsa most
Vízi Tihamér festômûvész 
füzetavatója a Kiscelli Park 
tisztásán, szeptember 8-án, 
vasárnap 10:00 órakor.

Vízi Tihamér festômûvész 
„Óbudai találkozások Kiscell-
ben” címû helytörténeti füze-
tét mutatja be Kisboldogasz-
szony ünnepén. E füzetben 
festményekkel, riportokkal 
emlékezik meg a hamarosan 
harminc éves évfordulóját 
ünneplô Óhegy Egyesület-
rôl, a Kiscelli Kálvária meg-
újítójáról, valamint az ô is-
merôseirôl, akiket a Kiscelli 
Kálvária valamilyen módon 
megszólított.

Ez alkalommal Renkecz 
Kálmán hegedûszólójával, 
Vízi Tihamér pedig füzetével 
tiszteli meg a látogatókat, va-
lamint Kiscellrôl készült fest-
ményeit is bemutatja. Szere-
tettel várják az érdeklôdôket.

V.T.Részlet az elsô katonai felmérésbôl - 1783
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AZ EGYESÜLET

HÍREI

,,Egynek minden nehéz, 

sokaknak

semmi sem lehetetlen”

HAVILAP 

(MKM 226.674/1998)

Kiadja: 

Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete,

1037 Budapest, Toronya u. 33. 

Telefon: 30-230 6994

E-mail: 

egyesulet@ohegy.hu, www.ohegy.hu

Felelôs kiadó: Felcsuti László elnök. 

Szerkesztô: Mikes Kriszta, Dienes 

Andrea.

Hirdetésfelvétel: 

Óhegy Egyesület. Telefon: 70-325 3416 

Elôkészítés: Petit Typo Bt. 

Nyomás: Coradix Kft. 

Megjelenik: 3000 példányban

Szeretettel kérünk minden-
kit, hogy rendezze az idei, 2019. 
évi tagdíját, utalja el az

Óbuda-Hegyvidékiek Egye-
sülete,

11703006-20032630
számú OTP számlájára, a 

közlemény rovatba „tagdíj” 
megjelöléssel. Vagy fi zesse be 
személyesen Kiss Katinak a 
Táborhegyi Népházban szer-
dánként, 17-19 óra között, vagy 
hívja Novathné Kiss Ildikót a 
70-325 3416 telefonszámon. 
Szívesen fogadjuk új tagok je-
lentkezését is ez elôbbi elér-
hetôségeken, vagy az egyesü-
let@ohegy.hu címünkön.

A tagdíj összege: keresôknek 
2.000.-Ft, nyugdíjasoknak és 
diákoknak 1.000.-Ft. A tagdíj 
befi zetésével nem csak anyagi 
segítséget nyújt, hanem tagsá-
gával megerôsít abban, hogy 
érdemes az egyesületi munkát 
végezni, annak tevékenységét 
tovább gazdagítani.

Tagjainknak un. tag-kártyát 
adunk, amelynek tulajdonosai 
egyes rendezvényeinken elôre 
jelzett kedvezményben részesül-
nek. Továbbá az egyesületi tagok 
ingyenesen rakhatnak fel apró-
hirdetést az Óhegy-hírekben.

Szeretettel várjuk jelentke-
zését: 

az Egyesület Vezetôsége! Állandó programok
a Táborhegyi Népházban, 1037 Bp., Toronya u. 33.
Jóga h. 18:15-19:45 

Kóruspróba k.  18:00-19:30

Beszinestánc k., cs. 17:00-18:00

Nôi egészségmegôrzô torna k., cs. 18:15-19:15

Férfi  torna k., cs. 19:30-20:30

Önismereti foglalkozás sz. 16:00-17:30

Bridzs klub sz. 17:30-21:30

Salsa tánc kezdô k. 19:30-20:30

Salsa tánc haladó cs. 19:30-20:30

Egyesületi iroda nyitva tartása: szerdán 18.00-20.00 h, a hét töb-

bi napján elôre egyeztetett idôpontban, tel.: 70-575 8848, vagy 

egyesulet@ohegy.hu. Gondnoki bejárat a Népház udvaráról.

Többször felvetôdött az 
igény egy Kanaszta Klub indí-
tására, végül Zsedényi Tibor 
kezdeményezésére meghirdet-
tük a Klub lehetôségét. Örü-
lünk, hogy hirdetésünkre 22-en 
jelentkeztek. Közülük többen 
már gyakorlott kanasztázók, 
néhányan azonban kevés ta-
pasztalattal rendelkeznek. Ve-
lük szívesen megismertetem a 
játékszabályokat.

A találkozásokat csütörtök 
délutánokra tervezzük. Az elsô 

találkozó szeptember 12-én 
lesz. Ekkor megbeszéljük, alkal-
mas-e mindenkinek a csütörtök, 
jó-e a kezdési idôpont, hány 
órás lenne a klubnap, hogyan 
és milyen szabályok szerint 
történnek a játszmák. Aki tud, 
hozzon magával kártyát.

Szeretettel várunk minden-
kit, azokat is, akik még nem je-
lentkeztek. További információ 
az alábbi elérhetôségen:

Kiss Kati
20-922 1273

Mint ahogy tapasztalják 
kedves olvasóink, növekszik 
Hegyvidékünk lakossága, fo-
lyamatosan változik az egyes 
korosztályok összetétele. Fel-
vetôdik a kérdés: milyen esemé-
nyekkel bôvítsük az Egyesület 
tevékenységét, programfelhoza-
talát, hogy abban mindenki, régi 
és új lakos, fi atal és idôs egy-
aránt örömét lelje? Az önszer-
vezôdô Egyesületünk Vezetô-
sége szívesen fogad ötleteket, 
javaslatokat, egyéni kezdemé-

nyezéseket. Errôl fogunk be-
szélgetni szeptember 16-án, po-
gácsa és üdítô mellett, kötetlen 
beszélgetés formájában.

Aki személyesen nem tud 
részt venni, elküldheti gon-
dolatait e-mailben is, az aláb-
bi címre. Szeretettel hívunk 
mindenkit, olyanokat is, akik 
aznap elôször járnak majd a 
Házban.

Vetier Márta szervezô,
a Vezetôség tagja

malna.ribizli@gmail.com

Kedves Olvasó! Figyelmébe 
ajánlom, hogy szeptember 10-
én, kedden 16:00 órától bridzs 
tanfolyam indul a Táborhegyi 
Népházban, kb. 10 elméleti és 
ugyanennyi gyakorlati oktatás 
keretében, Kiss Kati vezetésé-
vel. A tanfolyam elvégzése után 
mindenkit szeretettel várunk a 
Népház Bridzs Klubjába, ahol 
szerdánként este fél 6 és fél 10 
között tovább gyakorolhatják a 
tanultakat.

Örömmel várja Kati a fi ata-
lokat, középkorúakat, szépko-
rúakat, a szôkéket, barnákat, 
a soványakat, a kövéreket, 
a jobb- vagy balkezeseket, a 
szemüvegeseket, és az a nélkül 
is látókat, az Évákat és Bélákat, 
egyszóval Mindenkit, aki szeret 
kártyázni, és most a kártyajáté-
kok királyával szeretne megis-
merkedni.

Felhívom minden kedves 
kezdô bridzses fi gyelmét, hogy 
szedje össze bátorságát és jár-
jon el a klubba, mert csak sok-
sok parti lejátszása segít abban, 
hogy az elméleti tudást a gya-
korlatban alkalmazni is tudja. 
A többi bridzses társam nevé-
ben is ígérem, hogy segítünk, 
hiszen mi is emlékszünk még a 
kezdetekre, amikor a „régi mo-
torosok” segítettek nekünk, és 
elmagyaráztak egy-egy partit. 
Most rajtunk a sor, hogy ezt a 
tudást átadjuk az újonnan ér-
kezôknek.

Emlékszem, mikor Kiss Kati 
úgy tizenvalahány évvel ezelôtt 
- mint tanuló - egy nagy ’T’ betûs 
táblával a nyakában jelent meg 
a klubban! Lehet, hogy a most 
jelentkezôk közül kerül majd ki 
a legközelebbi bridzsoktató? Mi-
ért is ne lehetne?

Remélem, sokan vannak a 
Tisztelt Olvasók között, akik idô-
vel ugyanolyan bridzs ôrültekké 
válnak, mint mi vagyunk itt a 
Népház klubjában. 

A tanfolyamra jelentkez-
ni lehet tehát Kiss Katinál a 
20-922-1273-astelefonszámon.

Jakkel Ica

Kedves 

egyesületi tagok!

Kanaszta Klub indul
szeptember 12-én, csütörtökön 15:00 órakor a Táborhegyi Népházban.

Fejtörô - az Egyesület programjairól
Szeptember 16-án, hétfôn 18:00 órakor, a Táborhegyi Népházban
1037 Bp., Toronya utca 33.

Bridzstanfolyam!
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HEGYVIDÉKIEK 
INGATLANIRODÁJA

Építési telkek, családi házak, új építésû 
és használt lakások értékesítése és bérbeadása

www.obudalux.hu | www.obudaihegyvidek.hu

HÍVJON BIZALOMMAL!
06 30 696 6969

ÓBUDALUX
INGATLANIRODA

TESTVÉRHEGY
TÁBORHEGY

REMETEHEGY
MÁTYÁSHEGY
ARANYHEGY
ÜRÖMHEGY

150 aktuális ingatlant keresô ügyfél, 300 eladó vagy kiadó ingatlan ajánlat

E-mail: obudalux@oi.hu

Forster Judit
irodavezetô-építész

1037 Budapest, 
Erdôalja út 46.

BÚTORKLINIKA A HEGYEN
 

 

Telefon: 388-2464 

Mobil: 06 20 260 3012

Telefon

Mobil: 06 2

ÉTTEREM ÉS KÁVÉHÁZ

Esküvôk, családi rendezvények,

bankettek,

akár az árnyas kerthelyiségünkben.
Szeretettel várjuk Kedves Vendégeinket ebéd menüinkkel is,

leves + választható fôétel 1050 Ft.

Ínyenckert étterem - 1037 Bp., Vörösvári út 131.

Tel.: 487 3090, +30 476 1316, www.inyenckert.hu

CSÖPÖG, FOLYIK, ELDUGULT?

KARESZ MEGOLDJA!
Hegyvidéki szerelô vállal

•  WC, csap, szifon javítást, 

cserét

•  vizesblokk 

teljes felújítását,

•  duguláselhárítást

kedvezményes árakkal

06-20-981-6703

,,Beszinestánc”
a Táborhegyi Népházban (1037 Bp., Toronya u. 33.)

kedden és csütörtökön 17:00 órától.

Vidám, kreatív táncórák

Balett és kreatív fejlesztô tánc-játék kicsiknek,
modern tánc többféle stílussal nagyoknak.

Jelentkezni lehet: 30-506 7800
Szolga Beáta táncmûvész, táncpedagógus

Facebook oldal: „Beszinestánc”

TELJESEN KEZDŐ

KUBAI SALSAKUBAI SALSA
TANFOLYAM 
INDUL
A TÁBORHEGYI 
NÉPHÁZBAN
(1037 Bp., Toronya u. 33.)

További információ:

Papp Éva, 06 30 823 2311, 

carmensalsaeva@gmail.com


