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Az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesületének
hagyományôrzô, kulturális rendezvénye:

Ôszi takarítás
a hegyi utcákon

TÁBORHEGYI SZÜRET

Találkozó:
a Táborhegyi Népház udvarán
/1037 Toronya utca 33./

együtt a Menedék a Csúcshegy Barátainak Egyesülettel, az

„Óbudai Piknik”

szeptember 19-én,
szombaton 10 órakor.
Környezetünk iránt elkötelezett
hegylakókat
(felnôtteket és gyerekeket egyaránt)
kocsival visszük különbözô kiindulópontokra, ahonnan elôre meghatározott
útvonalon gyûjtenek elhullott ﬂakonokat,
elszórt papírokat, majd érkeznek
a Táborhegyi Népházhoz.

kerületi rendezvény keretében.
(Táborhegyi Népház, 1033 Bp. Toronya u. 33.)

Szeptember 26-án, szombaton
8:00
8:15

12:00

A megfáradt gyûjtôket fôtt virslivel
várjuk.
Aki nem tud jönni, kérjük,
tegyen rendet kertje elôtt e napon.

13:00
13.30

ITS - szomszédsági
fórum
Zöldmál, Mátyáshegy, Kiscell,
Remetehegy, Táborhegy, Testvérhegy
és Harsánylejtô lakóival,
szeptember 10-én,
csütörtökön 17:00 órakor
a Táborhegyi Népházban
(Részletek a 3. oldalon)

Utcabulit szerveznél?
Tapasztalatcsere, javaslatok
érdeklôdôknek.
Szeptember 16-án,
szerdán 18:00 órakor,
a Táborhegyi Népházban

15.00

Találkozó a Táborhegyi Népház elôtt alkalmas öltözetben, nyesôollóval
Indulás pilisborosjenôi szôlôdombra, ahol egy jó kis reggeli vár bennünket, majd
együtt szüretelünk csúcshegyi barátainkkal. A szülôk megtanítják a gyermeket
a nyesôolló használatára, aztán lenyessük az érett fürtöket és ládákba gyûjtjük.
Visszaérkezünk a Táborhegyi Népházba, ahol az Egyesület Kórusa vidám
énekszóval fogadja a megfáradt szüretelôket. Aztán kezdôdik a munka. A
préselés, a törköly összegyûjtése, kezelése, a must ballonokba gyûjtése.
Kvízjátékok a kertben: gyerekek, szülôk, nagyszülôk szellemi vetélkedôje a
szüret jegyében, Viniczai Sanyi hegyi borszakértô vezetésével.
Pincepörkölt: készíti Horváth Péter kulináris szakember, szakács. Utána
vendégeink kínálhatják a piknikre hozott házi sütiket.
A szôlômûvelôk kápolnája: Szt. Donát kápolna megtekintése Kádár József
vezetésével
A részvétel ingyenes, az ebéd 1000Ft/fô.
Szeretettel várunk e napon is Óbudáról mindenkit,
hegyi családokat és lakosokat korhatár nélkül:
az ÓHEGY Egyesület Vezetôsége
(További részletek a 3. oldalon.)
Családi vasárnap

Brumi kalandjai
Zenés bábjáték
szeptember 20-án, 10:30-kor,
a Táborhegyi Népházban
(Részletek a 3. oldalon)

Lenolaj illata

(Részletek a 3. oldalon)

címmel képkiállítás a
J-art rajz és festô tanoda
munkáiból,

Programok:

szeptember 11-én,
pénteken 18:00 órakor.
Megnyitja:

ITS fórum
szeptember 10. cs. 16.00
Lenolaj illata - J-árt
szeptember 11. p. 18:00
Utcabulik - fórum
szeptember 16. sze. 17:00
Ôszi takarítás a hegyen
szeptember 19. szo. 10.00
Családi Vasárnap - Fabula szeptember 20. v. 10:00
Táborhegyi Szüret
szeptember 26. szo. 8:00
Óhegy-kórus próba
keddenként
18:00
Kanaszta klub
szerdánként
15.00
Hegyvidéki Séta-Kör
szombatonként
9.30
A következô lap megjelenésének idôpontja:
2020. október 1.

Kohutek Lujza
a festô tanoda vezetôje.
(Részletek a 3. oldalon)
FELHÍVÁS: Rendezvényeinket a járványügyi rendelkezésekhez igazodóan tartjuk
meg, vészhelyzetben elhalasztjuk, vagy elmarad. Kérjük, a rendezvény elôtt tekintse meg honlapunkat, ahol a legfrissebb információkat találhatja: www.ohegy.hu
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Közel a természethez
Beszélgetés Sáringer Ágnes tanárnôvel
Kezdôdik az iskola! Igen! Járvány ide vagy oda, nagyon sok
tanár, tanítvány és szülô várja
már a szeptember elsejét. Most
egy olyan erdôaljás tanárunkkal
beszélgettem, akinek mindene
a hegy, az itteni emberek, a természet. Szeretném bemutatni
Sáringer Ágnest.
Itt nôttél fel a hegyen. Hogyan
került ide a családod? Egy pár szót
mondanál nekünk magatokról?
Édesanyám kétéves volt, amikor Harmath nagypapám felépítette ezt a házat, amiben jelenleg is lakom. Édesapám Somogy
megyében, Nagybajomban született. Budapesten járt egyetemre és egy társaságban ismerte
meg édesanyámat.
Hárman
vagyunk testvérek. Természetes
volt, hogy mindhárman a hegyi
iskolába jártunk. Mérnök bátyám is itt lakik az „ôsi” házban.
Ôt nem kell bemutatnom, hiszen
évekig önkormányzati képviselô
volt a kerületben. Nôvérem Csillaghegyre ment férjhez, ô kézmûves tanár. Életem során sok
segítséget kaptam és kapok is
családomtól. Három gyermekem
van, ôk is „erdôaljások” voltak
nyolc évig. Legnagyobb lányom,
Bori kutyakiképzô, ami mellett
pedig állatorvosi rendelôben
asszisztensként dolgozik és
legfôképp, elsô unokám édesanyja. Dóri lányom geográfus és
környezetkutató, a Hétköznapi
Barangolások túrasorozat megálmodója, szervezôje és magyar
bajnok teljesítménytúrázó. Ô
többször szervezett az Óhegy
Egyesület keretében is gyermeknapi túrákat. Balázs ﬁam
végzettsége szerint autószerelô,
de már egy ideje hivatásos katona. Ô nemrég nôsült.
Mi az elsô megmaradt hegyi
emléked? Volt-e olyan pillanat,
ami meghatározó volt számodra
itt, ami a késôbbiekben itt tartott
téged?
Kellemes emlékem a hegyrôl
nagyon sok van. A gyermekkori,
estébe nyúló együtt játszások
a szomszéd gyerekekkel; téli
szánkózások a hosszú, üres,
kerítés nélküli telkeken át az
erdô aljától az útig; a közös biciklizések, kirándulások, mind
felejthetetlen élmények. Ezek
tartottak itt, mert ugyanezt a
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mozgással teli, természetközeli
életet szerettem volna biztosítani a saját gyerekeimnek is.
Valamennyire sikerült is, amire
büszke vagyok, mert mindhárman természet- és állatszeretô,
sportos életet élnek.
Te is az Erdôaljába jártál, sok
más mai hegyivel együtt. Milyen
volt gyerekként az iskola?
Az én idômben az iskola
szinte olyan volt, mint falun. Alsóban összevont osztályok voltak, így én a saját nôvéremmel
jártam együtt az elsô két osztályt. Teremhiány miatt váltva
jártunk, egyik héten délelôtt, a
másik héten délután kellett iskolába menni. Márta néni így is
mindent meg tudott nekünk tanítani. A téli délutános heteket
nem szerettem, mert hidegben,
sötétben kellett hazagyalogolni.
Tornaterem nem volt, a tornaórák az udvaron, hidegben a
mostani aulában voltak.
Hogyan alakult, hogy felnôttként, tanárként is ide tértél vissza
(illetve jobban mondva, sosem
mentél el innen)? Voltak esetleg
olyan tanáraid, akikre ma is szívesen emlékszel, akik a tanári
pálya felé tereltek?

Gyerekkoromban nem tanárnak készültem, bár sokat játszottunk iskolást. A mûkorcsolyabajnoknôtôl a régészen át az
orvosig minden akartam lenni.
A gimnáziumban döntöttem a
tanári pálya mellett. Jó tanáraim természetesen mindenhol
voltak. Itt az iskolában számomra meghatározó volt biológiatanárom, Gelléri tanár úr, akire
nagy szeretettel emlékszem. Talán neki is köszönhetem, hogy
biológia-testnevelés szakon végeztem. Pedagóguspályám nagy
részét ebben az iskolában tanítottam. Úgy szoktam mondani,
hogy én már ”ôsmasszívum”
vagyok a hegyen.
Velünk van a változás a hegyen is. Hoz jót és rosszat a sok
új építkezés, forgalom és új lakó.
Miben látod a lehetôséget a jövôre nézve? Szerinted hogyan lehet
megóvni, megtartani mindazt,
amit számodra a “hegy” jelent?
Sajnos a hegy változásáról
nincs jó véleményem. Olyan
nagyon beépült, ami már csak
ártani tud a környezetnek. A
sok aránytalanul nagy ház elveszi a zöldterületeket. Az állatvilág rohamosan csökken,
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mert nincs életterük. A hibátlan, gyönyörû zöld gyepek és
az örökzöldek nem adnak táplálékot se a madaraknak, se a
lepkéknek. A keskeny utcák
nem bírják a nagy forgalmat. A
szomszédok sem ismernék talán egymást, ha nem lenne egy
nagyszerû, közösséget formáló
intézmény, a hegyi Népház.
Szeretném, ha mindenki néha
egy picit megállna, körülnézne
és próbálna tenni valami apró
dolgot a környezetében a környezetért.
Milyen lenne egy álomosztályod?
Érdeklôdô, kreatív, mindenre
nyitott, jó humorérzékû gyerekek, akik ismerik a „köszönöm”
és a „ne haragudj” fogalmakat
és akik sokat beszélgetnek egymással.
Mi jelent számodra kikapcsolódást? Mivel töltöd legszívesebben az idôdet?
Olvasás (Fekete István irodalma minden mennyiségben),
mozgás és alkotás. Szeretek
kirándulni, biciklizni, kertészkedni. Tagja vagyok a Hegyvidéki Séta-Körnek, akik amikor
tehetjük szombatonként kirándulunk a hegyen. Rajongok az
egynyári virágokért, tavasszal
teleültetem velük a kertemet.
Szeretem ôket gondozni, etetni a madarakat, mókusokat.
Nagy állatbarátként sok hegyi
kóbor állatot fogadtam már be.
Az összes háziállatom, kutyám,
macskám mind ilyen úton-módon kerültek hozzám. Fiatalon
ott voltam a Táncházmozgalom
kialakulásánál, ahol a néptáncon kívül megszerettem a népi
mesterségeket is. Idôvel megtanultam a népi kéziszövést, kosárfonást, fonottbútor készítést.
Egy-egy ilyen tárgy elkészítése
teljes kikapcsolódást jelent számomra.
…és természetesen Nusi, tündéri 5 éves unokám is a feltöltôdés forrása...
Mi az, ami mostanság a leginkább foglalkoztat?
Szeretném az utókornak, a
gyerekeknek átadni a természet
szeretetét, környezettudatosan
tanítani, nevelni ôket, hogy tudják mit jelent az ökológiai lábnyom, és az nekik minél kisebb
legyen.
Köszönöm a beszélgetést!
Szép, sikeres tanévkezdést kívánok mindenkinek!
Lehoczky Anikó
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Táborhegyi szüret
Találkozó: szeptember 26-án, szombaton 8:00 órakor a Táborhegyi Népházban
Idén is a pilisborosjenôi
szôlôdombra buszozunk, ahol
Kádár Péter szôlôsgazda, a Menedék a Csúcshegy Barátainak
Egyesület vezetôje vár minket,
és kijelöli a szüretelendô sorokat. A két egyesület közösen fog
szüretelni.
Munka elôtt azonban Varga
Béla, a dolgos szervezô, kihajtogatja az asztalt, szép terítôt tesz
rá, majd megpakolja ﬁnomságokkal. Mert munka elôtt reggelizni, azt kell.
A napsütötte szôlôdomb
gyönyörû. Fejmagasságú, hoszszú-hosszú rendek várják a
szüretelôket, akik aztán aprólékos munkával, éles nyesôollójukkal - miközben egymással
élcelôdnek, vidám szüreti eseteket mesélnek - megfosztják a
szôlôvesszôt termésétôl. A mun-

ka egyáltalán nem megerôltetô.
Sokan elhozzák gyermekeiket,
vagy épp szüleiket. Csupán 3-4
hosszú sor termését gyûjtjük ládákba. Az izmosabb ﬁúk a domboldalról cipelik a ládákat az
autóbuszunk csomagtartójába.
Itthon aztán képzett borászok oktatnak ki, hogyan kell
használni a présgépet, mikor jó
a must, miként lesz a mustból
bor, a cefrébôl pálinka.
Idén Horváth Péter, kulináris szakember vállalta az ebéd
elkészítését. Míg a többiek Borosjenôn szüretelnek, addig ô
itthon bográcsban készíti a szüretkor szokásos pincepörköltet.
Van, aki nem jön szüretelni, de
ebédelni igen. Ôt is szívesen
látjuk, csak jelezze elôre, hogy
eleget fôzzünk, nehogy éhes
maradjon. Reméljük, páran

meglepnek minket házi sütijeikkel.
Közben az egyesület kórusa
szüreti dalokat énekel, Viniczai
Sanyi pedig kvízjátékokkal szórakoztatja a gyerekeket, felnôtteket.
Ebéd után átmegyünk az
egykori szôlôdomb kápolnájába, a Szent Donát kápolnába,
aminek történetét Kádár József
helytörténész ismerteti.
Szeretettel várjuk a családokat, hegyi, óbudai lakosokat
korhatár nélkül. Azt is, aki csak
napközben tud csatlakozni a
szüretelôkhöz, és azt is, akit
csak a pincepörköltre jelentkezik. A jellemzôen szabadtéri
rendezvényt a járványügyi ajánlások betartásával tartjuk meg.
az Egyesület Vezetôsége
egyesulet@ohegy.hu

Családi vasárnap

Brumi kalandjai
Zenés bábjáték szeptember 20-án 10:30-kor, a Táborhegyi Népházban
A történet helyszíne egy
medvebarlang. A kisbocsok nem
akarnak téli álmot aludni, mert
azt unalmasnak tartják. Aztán
elindulnak a mesés kalandok.
Ez már a macik téli álma, vagy
még a valóság? Ez rejtve marad.

Egy kedves kismedvés mese
azonban kikerekedik Brumiról
és Barniról, és a szemünk láttára kel éltre a barlang rejtekébôl.
A nagyméretû bábok és a humoros történet hamar elvarázsolja
kis közönségét.

Szereplôk: Brumi, Barni, Dorga néni, Jeges Benci, Teve Tivi,
Bálna Béla, Varacskos Vendel,
Oroszlán Oszi, Zsiráf doktor.
Elôadók: F. Nagy Eszter és
Felszeghy Tibor. Rendezte és zenéjét szerezte: Felszeghy Tibor.

Utcabulit
szerveznél?
Szeptember 16-án, szerdán
18:00 órakor,
a Táborhegyi Népházban
Egy utcabuli kiváló alkalom
arra, hogy az utcabéli szomszédok megismerjék egymást,
megosszák élményeiket, gondjaikat. Mindezt közterületen,
az utca kisforgalmú szakaszán vagy parkolóban, piknik
alapon, így egy szomszédnak
sincsenek vendéglátással kapcsolatos terhei. Már több, igen
jól sikerült utcabuli volt a Hegyvidéken.
Utcabulit te is szerveznél,
de nem tudod, hogy kezdj hozzá?
Gyere el a Népházba, hozd
magaddal érdeklôdô társadat is.
Egy kötetlen beszélgetés során
fogjuk elmesélni a tapasztalatainkat, hogy a mi utcánkban
hogy indult is el az egész. Reményeim szerint több utca szervezôi is el tudnak majd jönni,
hogy megosszák saját történetüket. Lehetôség lesz kérdezni,
inspirálódni, és arról informálódni, hogy az Óhegy Egyesület
hogyan tudja segíteni egy utcabuli szervezését.
További információ:
Vetier Márta,
malna.ribizli@gmail.com

Lenolaj illata
J-art rajz és festô tanoda kiállítása. Megnyitó: szeptember 11-én, pénteken 18:00 órakor

Tudatjuk e hegyvidéki lap kedves Olvasóival, hogy csapatunk idén is rendíthetetlenül alkotott. A megváltozott körülmények
ellenére is, sok új képpel gyarapodtunk,
amelyekbôl válogatva megrendezzük szokásos szeptemberi kiállításunkat.
Célunk, hogy változatos technikájú
festményeinkkel megkedveltessük a ké-

palkotást azokkal is, akik ugyan szívesen
rajzolnának, de magukat tehetségtelennek
tartják. Nem így van! Rajzolni bárki meg
tud tanulni, akinek már nagyjából olvasható az írása.
Belekezd, és utána nincs megállás. Jöhetnek a színek és a lenolaj illata. Mert rajzolni jó, … mert festeni jó…, és az élmények

közepette mindig egyéni, sajátos eredmény
születik.
Szeretettel várunk minden érdeklôdôt,
hogy meglássa, egy jobb agyféltekés rajztanfolyamon milyen gyorsan lehet eljutni,
na hova is? Hát ezt mutatjuk meg a kiállításon.
Kohutek Lujza
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Egy hegyvidéki tájépítész élményei:

Hét csapás a Hármashatár-hegyre
Megértésüket kérem a bibliai hasonlatért (Jel 15-16, 1), de nekem a Hármashatár-hegy jelentette hosszú éveken át – az
egész életre hatással lévô gyermekkorban –
a Földet. Azt a földet, amelyre a hét poharat
a mindenkori társadalom öntötte rá...
A Hármashatár-hegy tündöklése a Budapest Sport Egyesület kezdeményezésére
1926-ban felépített turistaházzal kezdôdött.
1933-ban a vitorlázó repülôtér megnyitásával, majd a Magyar Aero Szövetség pilótaotthon- és hangáravató ünnepségével 1940
áprilisában folytatódott. Utolsó jelentôs
periódusát az 1970-es évektôl a rendszerváltozásig – a Hármashatár-hegyi Étterem
üzemeltetése jelentette. A panorámás étterembôl különösen a kivilágított fôváros vált
vonzóvá, ahol reprezentatív fogadásokat és
esküvôi ebédeket, vacsorákat rendeztek.
Az 50-es évektôl kezdve azonban a Hármashatár-hegyen is minden változásnak
indult. De nem elônyére… Jöttek a területhasználati, a tájökológiai és a tájképi tévcselekedetek, a csapások a következô kronologikus sorrendben:
• Elsô csapás: „zavaróadó” létesítése az
1950-es évek elején.
• Második csapás: a pilótaotthon zárt katonai területté alakítása az 1950-es években.
• Harmadik csapás: az antennák folyamatos sûrûsödése a hegycsúcson.
• Negyedik csapás: a H busz üzembe helyezése.
• Ötödik csapás: az MHSZ pálya átadása
1973-ban.
• Hatodik csapás: a sárkányrepülôk megjelenése.
• Hetedik csapás: a siklóernyôsök növényzet-taposása.
Elsô csapás: „zavaróadó” létesítése az
1950-es évek elején
A zavaróadókat a második világháborúban kezdték mûködtetni katonai és politikai
célból.
A Rákosi rendszerben a Szabad Európa
Rádió (SZER), a Londoni Magyar Rádió, az
Amerika Hangja rádió (késôbb Vatikán és
Madrid, majd Izrael) magyar adásainak élvezhetetlenné tételére szovjet zajgenerátorokat alkalmaztak. A Felsô-Kecske-hegyen
(443 m), a napjainkban Adótoronyként (ma
az ORFK Híradástechnikai Szolgálata üzemelteti) feltüntetett, körbezárt területen
antenna erdôt lehetett a Hármashatár-hegyrôl látni. A katonai területre aszfaltozott út
vezet a mai napig.
A legtöbb zavaróadót a rádióadókon
belül mûködtették, ezért azok létérôl a
nagyérdemû mit sem sejtett. A külföldi magyar nyelvû adásokat azok sugárzási frekvenciájára állva mindenféle sípoló, recsegô,
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süvítô zajokkal tették tönkre. A zavaróadók
nem voltak a magyar nyelvû adásokkal
versenyképesek. A SZER például 1959-ben
már 29 helyrôl sugározott. A zavaróadók
mûködése ellenére az ország 85%-án a vétel
lehetôvé vált. Ezért a zavaróadókat a fôváros és néhány nagyobb város környékére
összpontosították. A macska-egér harcnak
az 1975-ben a Helsinkiben 35 ország képviselôje által aláírt egyezmény kezdett véget
vetni, amely a rádiózás szabadságát és zavarásmentességét tartalmazta.
1957 márciusában hatalmas robbanás
rázta meg az iskolánkat. Valószínûleg egy
külföldre szakadt hazánk ﬁa elérte, hogy
egyetlen bombával egy berepülô pilóta semmisítse meg a Hármashatár-hegyi zavaró állomást. Úgy tûnik akkor még nem tudtak

Az egykori zavaró-adó területén, az egymást
érô antennák helyén ma a BRFK 92 m magas beton-acél tornya és két, kétszintes, lapostetôs épület áll.

olyan pontosan célozni, mert a dolomitba
több méter mély tölcsért okozó becsapódás
a zavaróadóon kívül ért földet. (A napjaikban látható 92 m magas vasbeton és acél
torony az 1970-es években épült.)
Az akkori politikai szituáció érzékeltetésére szolgáljon két röpcédulás példát
említenék. Az iskola gondnoka Pályi Éva
osztálytársam anyukája volt. Apukája pedig
1956-ig rendôrként szolgált. A szülôi értekezletekrôl szüleink jól ismerték egymást.
Természetesen mi is ismertük Pályi bácsit,
aki az iskola gondnoki lakásában élt családjával.
1956 nyarán, egy vasárnap délelôtt Pályi bácsi bejött hozzánk. Kérte Édesanyámat, engedje meg, hogy az Újlaki téglagyár
agyagbányájába lehullott három röplap
megkeresésében öcsémmel segíthessük.
Érdeklôdéssel jártunk a hatalmas, mûvelés alatt álló bányagödör teraszain a röplapokat fürkészô tekintettel. Egy órán belül
mindhármat sikerült begyûjteni. A papír
számunkra szokatlanul jó minôsége és a
színes képek csodálatunkat váltották ki. A
tartalom kevésbé volt érdekes. A nyugatnémet munkások életszínvonalát dokumentáló mosógép színes fényképére és az akkori
legújabb Mercédesz fényképeire a mai napig emlékezem.
A másik röpcédula gyûjtés 1957 márciusában történt. Egy Budapest fölötti ürítésre szánt ballon a Csúcs-hegynek ütközött.
A röpcédulák több száz méteres körzetben
szóródtak szét. Az Iskola felsô osztályos
diákjait, többek között minket is kivittek
a röpcédulák összeszedésére. Egy munkásôrök által irányított akció részeseivé
váltunk.
A „zavaró” állomás helykiválasztása
dilettantizmusra utal, ugyanis a Hármashatár-hegyrôl teljes rálátás nyílt a zárt területre. Az 1950-es évek „lámpuska” néven
elhíresült fegyvergyárait máshol (Budaörs,
Gyöngyös, Iklad stb.) sokkal jobban elrejtették.
A legtöbb hidat a Hármashatár-hegyrôl
lehet látni. A páratlan kilátást nyújtó budapesti látvány elôterében viszont ott éktelenkedik a hatalmas (92 m) beton-acél torony,
amely tájképet rondító hatását csak a cikkhez méltatlan hasonlattal tudnám minôsíteni…
A csapások – azok jellege szerint – átmenetileg vagy tartósan a Hármashatár-hegy
végítéletét jelentették. Reményeim szerint
a Guckler Károly kilátó felépítésével (2016),
valamint a Hármashatár-hegyi Kiránduló
Központ és a Rotter Lajos Turistaház kialakításával a jövôben – ismét bibliai hasonlattal élve – legfeljebb csak Bárány legelészik
a Hármashatár-hegyen!
Csemez Attila
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A pálos rend Óbudán - 1. rész
A szakrális múlt komoly és releváns
szerepet játszott Óbuda történetében. A keresztény hit bizonyítékai szûkebb pátriánkban a római korig nyúlnak vissza, amelynek szép példája a 4. század közepén épült
ókeresztény kápolna Raktár utca-Hunor
utca keresztezôdésében, a Cella trichora.
A Táborhegy lábánál elterülô terület, a
kora középkortól – az államalapítást követôen – fontos vallási helyszínnek számított, amelyet elsôsorban Fehéregyháza
legendáriumának köszönhetett. Anonymus
1200 körül írt Gesta Hungarorum c. mûvében ezt a helyet jelölte meg Árpád fejedelem sírjának, amely fölé elsô királyunk, I.
(Szent) István emeltetett plébániát.
Ez a rövid bevezetô rész szervesen kapcsolódik az Óbudára betelepülô pálos rend
történetéhez, hiszen az ô feladatuk volt a
15. századtól ennek a többszörösen szakrális földterületnek a gondozása, az ide
zarándokló hívek lelkiápolása. Az egyetlen
magyar alapítású szerzetesrend története
a 13. század közepén kezdôdött, bár remeték és más rendek már korábban éltek
és mûködtek hazánkban. A rend alapítása
Özsébhez – késôbbi Boldog Özséb – köthetô, aki esztergomi kanonok volt, és az
ottani káptalanban szolgált. A tatárjárást

(1241-1242) követô lelki sokk hatása alatt
döntött úgy pár követôjével, hogy lemond
rangjáról, tisztségérôl és vagyonát elajándékozva a Pilisbe vonul remetének.
A kis közösség szépen gyarapodott
és 1250-ben monostort emeltek a Szent
Kereszt tiszteletére Klastrompuszta térségében. A pilisi remeték – egyházi
szervezetként – a veszprémi püspökség
fennhatósága alá tartoztak, ezért minden
kérdésben elsôként ott döntöttek. A közösség hivatalos neve az Elsô Remete Szent
Pál Rendje (Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae) lett és 1328-ban XXII. János pápa engedélyezte számukra az ágostoni regula
használatát. Jellegzetes fehér öltözéküket
1341-tôl viselhették.
A pilisi központból kiindulva kezdtek el
terjeszkedni és sorra alapíthattak rendházakat az országban. Vannak, akik a mai napig
valami ôsi misztikumot kötnek a rendhez,
kiemelve a Pilist, mint szent helyet, a fehér
habitust (szerzetesi ruha) pedig a táltosokkal hozzák kapcsolatba.
A pálosok és Óbuda – Táborhegy – története a 15. századtól íródott, I. (Hunyadi)
Mátyás magyar királynak köszönhetôen.
(Folytatjuk)
Horváth Péter

Klastrompuszta, az elsô pálos rendi monostor a Szent Kereszt tiszteletére

Pilisszentlélek, a Szentlélek tiszteletére
épült pálos kolostor – IV. Béla adománya
(1263), amelyet egy korábbi vadászházból
alakították át 1287-ben.

Kiscelli zarándokhely napjainkban
260 évvel ezelôtt, egy kora
ôszi napon szentelték fel az
óbudai kegyhely gyönyörû,
kéttornyos templomát, amely
késôbb katonai kórházként,
majd a 20. század elsô felében
Schmidt-kastély néven vált
ismertté a helyiek között, a
század második felétôl pedig a
Budapesti Történeti Múzeum
Kiscelli Múzeumának biztosít
helyet.
A 18. században létrejött
kegyhely kialakulásának története felettébb izgalmas és
kifejezetten érdekes része a
magyar egyház- és zarándokhelyek történetének, illetôleg
Óbuda vallás- és helytörténetének. A kegyszobor, amely a
stájerországi Mariazell kegyszobrának hiteles mása, Zichy
Péter megrendelésére készült
az 1720-as években. A kezdeti idôszak viszontagságait követôen az 1738-ban betelepülô
trinitárius rend vette szárnyai
alá és végül az 1760-ban felszentelt templomuk fôoltárán
helyezték el. A békés, nyugodt, virágzó idôszak csak
negyed évszázadig tartott, hi-

szen II. József 1780-as években bevezetett rendeleteinek
következtében a trinitárius
rend magyarországi kolostorait beszüntették, így a kiscelli
kegytemplomot is felszámolták. Kühtreiber Antal óbudai
molnármester azonban megvásárolta az árverésre bocsátott
szobrot és az egykori templom
fôoltárát, amelyeket az óbudai
Szent Péter és Pál Fôplébániának adományozott. A fôplébánia templomában külön mellékoltárként került elhelyezésre,
mégpedig az északi kijárat befalazásával létrehozott térben,
azóta is itt várja a híveket és
zarándokokat.
Izgalmas kérdés, hogy az elmúlt, több, mint kétszáz évben
a kegyhely mennyire maradt
meg az emberek emlékezetében, mennyire tudta betölteni
szakrális funkcióját. Errôl beszélgettünk az Óbudai Szent Péter és Pál Fôplébánia két vezetôjével, Tercsi Zoltán atyával és
Dr. Tomkó László diakónussal.
A beszélgetésbôl kiderült,
hogy a kegyoltár és a kegykép
látogatottsága az áthelyezés

után elsôsorban egyházi ünnepek alkalmával volt számottevô, sôt, a korabeli votív tárgyak
azt mutatják, hogy ebben az
idôszakban is rendszeresen
fordultak a helyi és környékbeli hívek a Kiscelli Madonnához
segítségért. Amellett, hogy a 19.
század végével ez a vallási gyakorlat csökkenô tendenciát mutatott, a visszaemlékezésekbôl
kirajzolódik, hogy a plébánosok
körében a különbözô misék alkalmával a fôoltár mellett a kiscelli oltárnál való celebrálás is
kifejezetten nagy presztízzsel
bírt. Mivel a kegyoltár pápai kiváltsággal rendelkezik, ezért a
szeptember 8-i búcsút a kezdetektôl rendszeresen megtartotta
az egyházközösség, természetesen ennek formája, mértéke
erôteljesen függött az aktuális
politikai, társadalmi lehetôségektôl, körülményektôl.
A vészkorszakban, a II. világháború alatt a hívek rendszeresen imádkoztak a kegyoltár
elôtt. Érdekesség, hogy Budapest ostromakor a templom is
belövést kapott, a tetôszerkezet,
a kapu, a berendezés egy része

megsérült, viszont a kegyoltár
és a kegyszobor érintetlen maradt.
Naponta látható, hogy a
templomba imádkozni betérôk
egy része odamegy a kegyoltárhoz. Kiemelt imahelyszín,
minden hónapban van áldás a
kegyszobor elôtt, fôként a betegekért, a beteg gyermeket
nevelôkért imádkoznak, de a
gyermekáldást kérôk is megtalálhatóak.
Napjainkban a kegyoltár búcsújának köztudatban tartása
mellett a plébánia meghatározó
feladata kegyoltár, a kegykép
élénk bevonása a liturgikus
életbe. Ennek következtében
az év során, a jelentôsebb Mária-ünnepek alkalmával ott tartják a szentmisét.
A plébánia kiemelt céljai a
kegyszobor szerepének, ismeretének további erôsítése, hogy
az imádkozó ember számára továbbra is fontos legyen a kegyszobor jelenléte, ezen keresztül
az egyházközség életében is
tudatosuljon, hogy milyen nagy
lelki érték található Óbudán.
Viszket Zoltán
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ITS - szomszédsági
fórum

Csatornázás a Hegyvidék utcáin
Folytatódik a BKISZ VII. projekt, melynek keretében több III. kerületi utcában
is sor kerül a csatornarendszer fejlesztésére. A csatornázási munkákról és az
ideiglenes forgalomtechnikai változásokról a projekt lebonyolítója az Enviroduna
Kft. értesíti az érintett utcák lakosságát.
A csatornafejlesztés egy régóta
várt infrastrukturális fejlesztés, mely
több ütemben valósul meg a Budapest
Komplex Integrált Szennyvízelvezetése
Program keretében. A BKISZ aktuális
ütemében Óbuda-Hegyvidékének alábbi
utcáiban hajtanak végre csatornafejlesztési munkákat:

Szeptember 10-én csütörtökön 17:00
órakor a Táborhegyi Népházban
1037 Budapest, Toronya utca 33.

Utcanév (csatornaszakasz jele)
érintett útszakasz
Korongozó utca
Laborc köz (L1-0-0) Farkastorki lejtôtôl a gyalogösvény
mentén a Testvérhegyi lejtôig
Laborc köz (L1-0-1 és L1-2-0)
Laborc utca és a gyalogösvény között
Toronya u. (T-2-0-0)
Zúzmara utca és Toronya utca csomópontban
Toronya u. (T-1-0-0)
Zúzmara utca 2b és Táborhegyi út között
Toronya u. (NY-2-0-0)
Zúzmara utca és Toronya utca 2/b között
Erdôalja köz (E1-0-0)
Jablonka úttól és a Erdôalja út 147/b között
Laborc utca Toldás köz (L1-0-0)
Jablonka úttól a Toldás köz 32-ig
Laborc utca NY 1-0-0
Laborc árok és a Toldás köz között
Laborc utca L-2-0-0
Laborc utca 37 és Laborc köz között
Laborc utca NY 2-0-0
Laborc utca 39 és 41 elôtt

Fontos információ, hogy a csatornák használatbavétele legkorábban a teljes munkavégzés és mûszaki átadás lezárulását követôen
történhet meg, várhatóan 2020. november 12én.

Csatornaépítés
kezdése
2020.07.16

Burkolat
helyreállítva
2020.08.17

2020.07.01.

2020.09.29.

2020.08.28.

2020.09.30.

2020.08.06.

2020.09.03.

2020.08.13.

2020.09.02.

2020.08.24.

2020.08.31.

2020.08.24.

2020.10.01

2020.09.23.

2020.10.20.

2020.10.14.

2020.10.27.

2020.09.17.

2020.11.02.

2020.10.15.

2020.11.04.

További információ az info@bpcsatornazas.hu e-mail címen, valamint a 80-205
412 ingyenesen hívható telefonszámon kérhetô.
Info: www.bpcsatornazas.hu

Az Integrált Településfejlesztési
Stratégia (ITS) egy olyan dokumentum, mely vizsgálja Óbuda-Békásmegyer adottságait, feltárja a megoldandó problémákat és a hosszútávú
célok tükrében meghatározza a városrész fejlesztésének rövidtávú irányait, céljait. A célok kijelölése, azok
elérése csak akkor lehet eredményes,
ha az támaszkodik a városlakók, a
vállalkozások, a civil- és szakmai
szervezetek véleményeire. megalkotásában partnerek. Ezért fontos, hogy
minél többen elmondják véleményüket, javaslatukat lakókörnyezetük,
szomszédságuk és a kerület jövôjével
kapcsolatban.
Szeptember-október folyamán a
kerület összes városrészében stratégiaalkotó találkozókat szervez az
Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztô
Nonproﬁt Kft. és a stratégiát készítô
Magyar Urbanisztikai Tudásközpont.
Az elsô szomszédsági találkozóra,
az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete
közösségi házában, szeptember 10én kerül sor. A találkozóra Zöldmál,
Mátyáshegy, Kiscell, Remetehegy,
Táborhegy, Testvérhegy és Harsánylejtô szomszédságainak lakóit
várjuk, hogy javaslataikkal, meglátásaikkal, közös gondolkodásukkal
segítsék Óbuda-Békásmegyer településfejlesztési stratégiájának megalkotását.
Csúcshegy és Solymárvölgy szomszédságainak stratégiaalkotó találkozója szeptember 16-án, szerdán
17:00 órától lesz, a Csúcs-hegyi pihenôházban.
Óbuda-Békásmegyer
Városfejlesztô Nonproﬁt Kft.

Italos-kartondoboz szelektív gyûjtése
„Miért a papírgyûjtôbe dobja, miért nem
a fémek közé?” – mérgelôdött egy arrajáró.
„Én mindig a fémek közé dobom, mert a
belseje alumínium, nem tudta?” – mondta
mérgesen, aztán tovább ment.
Az italos kartondoboz (tej- és gyümölcslé
doboz) társított csomagolóanyag, valóban
háromféle anyagból készülô csomagolóanyag, úgynevezett kompozit hulladék,
és újrahasznosítható. Alkotóelemei: papír
(minimum 75%-ban), mûanyag és alumíniumfólia. A karton réteg a szilárdságot biztosítja, az alumínium elzárja a terméket az
oxigéntôl, a mûanyag pedig elválasztja a
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kartont és az alumíniumot a terméktôl és
védelmet biztosít a nedvességgel szemben.
A szelektív gyûjtés során általában a
papír hulladékokkal gyûjtik együtt, de van

olyan település is, ahol a mûanyaggal. Ez
attól függ, hogy a válogatás során, hogyan
tudják egyszerûbben kezelni. Megkérdeztük az FKF Zrt. Budai Hulladékszállítási
Üzem vezetôjét, aki tájékoztatott arról, hogy
Budapest teljes területén, így Hegyvidékünkön is, a kiöblített, italos kartondobozt a
papírhulladékok között, a kékfedelû tartályban kell gyûjteni. A dobozokat lapítva kell
az edénybe helyezni, hogy minél kevesebb
helyet foglaljanak el, ezáltal minél több papírhulladék férjen a tartályba.
https://www.fkf.hu/hulladekgazdalkodas-szelektiv-hulladekgyujtes
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Közösségi Költségvetés 2020
Már szavazhatunk, mire költsünk együtt 50 millió forintot.
Beszélgetés dr. Kiss László polgármesterrel.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata közös gondolkodásra
hívta a harmadik kerületieket:
döntsünk együtt arról, milyen
fejlesztések induljanak közvetlen környezetünkben. És már
lehet is szavazni a beérkezett
lakossági javaslatokra, mi valósuljon meg a Közösségi Költségvetés 2020 projekt keretein
belül. Dr. Kiss László polgármesterrel többek között a kezdeményezés hátterérôl és a szavazás menetérôl beszélgettünk.
– Milyen szándékkal indították el a Közösségi Költségvetés
2020 programot? Hiszen a helyi
önkormányzat amúgy is tudja,
sôt tudnia kell, hol van szükség a
kerületben fejlesztésekre, melyek
a legégetôbb feladatok.
– Ez így igaz. Ugyanakkor mi
hiszünk abban, hogy a valódi
önkormányzatiságban – amelyre törekszünk is – mi, polgárok
nem csupán négyévenként szavazhatunk lakóhelyünk sorsáról, hanem folyamatosan jelen
lehetünk a tervezések során, a
döntésekben. Erre ad lehetôséget a közösségi költségvetés,
amelyre elôször kerül sor a
kerületben, és amelyet minden
évben szeretnénk meghirdetni.
A többlépcsôs program elsô
eleme az itt élôk javaslatainak
összegyûjtése volt: ôk mit szeretnének, merre fejlôdjön közvetlen környezetük. Bevallom,
igen jó érzés volt látni, hogy
több mint 1800 ötlet, javaslat
érkezett arra, hogyan fejleszszük, szépítsük, tegyük biztonságosabbá, otthonosabbá és
zöldebbé kerületünket. Kicsit
el is csúsztunk a feldolgozásukkal, hiszen szakértôink minden
egyes javaslatot külön-külön
megvizsgáltak, megvalósítható-e. Végül tíz körzetre osztottuk a kerületet, hogy arányosan, minden részére jusson
az
összesen
ötvenmilliós
büdzsébôl. És már lehet is
szavazni, online a kampány
honlapján: obuda.hu/kozossegikoltsegvetes/szavazok, papíron pedig az Óbuda Újságban
megjelent szavazólapon. Ezeket a kerület számos pontján
kihelyezett szavazatgyûjtô ládákba várjuk.

– Mi alapján dôlt el, mely javaslatok kerületek végül a szavazólapra?
– Egyenként megvizsgáltuk
az ötleteket, és azokat vittük
tovább, amelyek megfeleltek a
kiírásban szereplô feltételeknek,
azaz megvalósításuk önkormányzati hatáskör, és összegük
nem haladja meg a körzetenkénti ötmillió forintot. A beérkezett
– egyébként kreatív és értékes
– fejlesztési kezdeményezések
jelentôs része egymillió forint
alatti összegbôl kivitelezhetô,
ezeket az önkormányzat felvette
a teendôi listájára, és a kerületiek folyamatosan ﬁgyelemmel
kísérhetik, hogyan haladunk
velük. Az egy- és ötmillió forint
között megvalósítható javaslatok
kerültek a szavazólapra. Természetesen az ötmillió forint feletti
fejlesztési terveket sem vetjük el
véglegesen, mérlegeljük, mire
van lehetôségünk.
– És mire van lehetôségük?
Hiszen a kisebb települések önkormányzatai éppúgy, mint a
fôvárosiak, arról panaszkodnak,
a kormány döntései nyomán jelentôs bevételektôl estek el.
– Ez a harmadik kerületben
sincsen másként. A közösségi
költségvetésünk mellett azon-

ban kitartunk, ha meg is kell
húznunk a nadrágszíjat, ennek
a programnak megvalósításából nem engedünk, és a kerület
mind a tíz körzetében – attól
függôen, melyik beruházási
terv kapta a legtöbb voksot – elkezdjük a munkát.
– Csupán annak a körzetnek
a fejlesztésére szavazhatunk,
amelyben lakunk?
– Nem. Egy szavazólapon
bármennyi körzetre leadhatjuk
voksunkat (akár egyre is), de
ﬁgyeljünk, hogy körzetenként
csak egy szavazat érvényes
(amennyiben több szavazatot
húzunk be egy körzetben, akkor az arra a körzetre leadott
szavazat érvénytelen). Szeptember 13-ig várjuk a voksokat.
Mindenkit arra biztatok, éljen
a lehetôséggel, szavazzon, sôt
lakókörnyezetünkben is lobbizzunk, kampányoljunk azért a
javaslatért, amelynek a megvalósulása szívügyünk.
– Mire gondoljunk, milyen
típusú javaslatok érkeztek be és
kerültek a szavazólapra? Óbuda hegyvidékén beszélgetünk,
itt például milyen fejlesztések,
szépítések mellett dönthetünk?
– Itt, az 1. körzetben számos elképzelés közül választ-

hatunk, hogy minek lássunk
neki: parkok csinosításának
padok felújításával, újak kihelyezésével; vagy további térﬁgyelô kamerák telepítésének;
esetleg játszótérfejlesztésnek.
Más körzetekben például járdák akadálymentesítésére, kutyafuttatók kialakítására vagy
forgalomcsillapításra érkezetek
javaslatok a Közösségi Költségvetés 2020 keretein belül, ezek
fel is kerültek a szavazólapra.
Természetesen a nyertes terveket körzetenként közzétesszük
a beérkezett szavazatok összeszámlálása után.
– Ötvenmillió forint sok is,
kevés is. Kevés, ha az egyik legnagyobb fôvárosi kerület fejlesztése, zöldítése a cél…
– A közösségi költségvetés
csak az egyik lába lehet ennek
a törekvésnek. A „Tiszta, virágos otthonunk, Óbuda-Békásmegyer” pályázat például szintén
egy volt azoknak a projekteknek
a sorában, amelyek átfogó célja
a környezet megóvása, a kerület
zöldítése mellett az, hogy együtt
formáljuk
gondolkodásunkat
zöldtudatossá. Éppen ezért ebben a pályázatban nemcsak
közös gondolkodásra, hanem
közös cselekvésre is hívtuk a
kerületben élôket: fogadjanak
örökbe egy földdarabkát a közvetlen környezetükben, csinosítsák, ültessék be növényekkel.
Nagy öröm számomra, hogy milyen lelkes pályázóközösségek
munkáját ismerhettük meg. Az
ilyen kezdeményezéseknek sokféle ajándéka van, a virágosabb,
zöldebb, tisztább környezet csak
egy közülük. Közösséget építenek a közös munka és az együvé tartózás élménye révén. És
példát is mutatunk velük gyermekeinknek, a következô nemzedékeknek. Gyakorló szülôként tudjuk, tapasztaljuk, hogy
beszélhetünk mi bármilyen
magasztos célokról, ha cselekedeteinkkel nem azok irányába
tartunk, csak falra hányt borsó
minden szó. Nincs ez másként
akkor sem, ha a környezetükért
felelôsséget vállaló ﬁatalokat
szeretnénk nevelni.
Tóth Ákos
Kommunikációs Osztály

7

2020. szeptember

XXV. évfolyam, 7. szám

ÓHEGY-HÍREK

„Nincs tizenöt éve, hogy amikor elôször belépett a kisboltba, szinte kisütött a nap, mosolya, személyisége
megsimogatta lelkünket” – mesélte Margó, az Erdôalja ÁBC pénztárosa. Tôle tudtuk meg, hogy Gruber
Józsefné, Ilonka néni, aki június 20-án töltötte be 102. életévét, az Ér utca lakója.

Ilonka néni
Egy napon Margóval meglátogattuk Ilonka nénit. Ô leányával együtt vidáman fogadott
bennünket.
„Járókeretemmel
már nem tudok a kisboltba
járni, de remélem, hamarosan
eldobhatom. Addigis az ebédet
házhoz hozzák, a többit Kiss
Kati szerzi be nekem a SPARból” – mondta Ilonka néni.
Ô a család elsô gyermekeként
a Baross utcai Klinikán. 1918.
június 20-án látta meg a napvi-

lágot. Élete során bejárta Budapestet. A kelenföldi elemi iskola
után a VIII. kerületi Práter utcai
közösségi iskolában végezte el
a polgárit, majd a Mester utcai
felsôkereskedelmi
iskolában
végzett könyvelés szakon. Több,
munkahelyén szerzett élményét
is elmesélte, dolgozott a Telefongyárban is, de legkedvesebb
munkahelyeként az Energiagazdálkodási Intézetet említette,
ahol 20 éven át dolgozott.

Szereti a Hegyvidéket. A
Népházban többször járt, kedveli ma is. Kedveli a disznótor
alkalmával készült toros káposztát, részt vesz a szüreti
ebéden, de ha lehet, a szakácsversenyt sem hagyja ki. Szereti
a sváb dalokat, persze harmonikaszó mellett. Örülünk, hogy jó
egészségi állapotnak örvend, és
miután szeme a szürke hályogtól hamarosan megszabadul,
újra sokat fog olvasni, rejtvényt
fejteni (napi egy füzet), és a ház
körüli cserjéket is tovább gondozza.

100. Nemzetközi Lemez- és CD Börze
Szeptember 19-én 10-16 óra, az Óbudai Kulturális Központban (1032 Bp.,, San Marco u. 81.)
A bakelit soha nem megy ki
divatból, sôt, reneszánszát éli!
Napjaink népszerû elôadói közül többen - legutóbb pl. Dua
Lipa - nem csak letöltésre, de
CD-n, vinylen, sôt, kazettán is
kínálják zenei anyagukat. A
Nemzetközi Lemez- és CD Börzéknek komoly hagyományai
vannak Magyarországon is. A
Lemezbörze,…plusz kezdeményezésére mintegy két és fél
évtizeddel ezelôtt, 1996-ban a
városligeti Petôﬁ Csarnokban
gyûltek össze elôször a csillogó
fekete hanglemezek és CD-k
szerelmesei.
Azóta is rendszeresek ezek

az összejövetelek. A cseretalálkozókon alkalmanként hihetetlen mennyiségû és választékú
hanghordozó talál új gazdára.
Ha valaki régi kedvenc slágerét,
felvételét keresi, nagy esélye
van arra, hogy itt megtalálja.
A gyûjtôk és a kereskedôk a
legkülönbözôbb zenei stílusú
kiadványokat kínálják cserére
vagy eladásra a táncdaloktól
kezdve a rock, a beat, a jazz, a
metál és a country stílusokon át,
mindezeket korabeli fotókkal,
könyvekkel, kottákkal, újságokkal színesítve. A börzék arra is
kiváló lehetôséget nyújtanak,
ha valaki szeretne túladni meg-

A félelem
’Jobb félni, mint megijedni’ - tartja a
mondás. A félelem tulajdonképpen jó
dolog. Egy pozitív töltésû ösztön. Megállíthat bennünket, ha áldatlan irányt
követnénk. Isteni, jószándékú ﬁgyelmeztetés is lehet, mielôtt elhamarkodott döntéseket hoznánk. Eddig, és ne
tovább!
Ha idôt adnánk a történéseknek,
jobban is járhatnánk. ’Az idô mindent
megold’ – szintén régóta ismert mondás. Ha hirtelen tör ránk a félelem,
meg is ijedhetnénk. Azonban nem kellene rögtön cidrizni. Felfoghatjuk ezt a
fogalmat, mint védelmezô, biztonságot
adó szelepet.
Megﬁgyelhetô, a várt dolgok örömet
jelezhetnek – van idônk felkészülni az
érkezésükre. Nem így a negatív-elôjelû
élmények fogadása esetén. Ügyeljünk
arra, a félelem sose váljon rettegéssé.
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unt lemezein, gyûjteményén. A
rendezvények
népszerûségét
bizonyítja, hogy róluk több tucat
sláger is született, így például a
„Bakeliten nevelkedtünk” (több
mint 30 verzióban), a „Börze,
Börze, Lemezbörze”, a „Százszor szép ez a mai nap”, a „Lemezbörze,…plusz”, közkedvelt,
neves elôadók tolmácsolásában.
A jubileum megünneplésére
szeptember 19.-én 10-16 óra
között kerül sor az Óbudai Kulturális Központban. A rendezvény mind a látogatók, mind a
gyûjtôk-eladók (asztalok biztosítása) részére ingyenes! Ez alkalomra sokszínû programot szer-

Így ügyesebben fékezhetô a negatív
indulat. Határozott, megfontolt, jó utat
járhatunk. Okosabban kezelhetjük az
embert-próbáló szituációkat. A pánikot, a pánik-félelmet tanácsos lenne
elkerülni.
Egyszer régen, azt mondta egy kiváló sportoló ismerôs: ’Nézz oda, sose
félj!. A legfôbb kincsünk az életünk,
ám ha belegondolsz, ezt is csak egyszer vehetik el tôlünk.’ Hát nem is tudom. Mit mondjunk, ez így alaposan le
van egyszerûsítve.
Halljuk mindenfelôl, sajnos most újraindul a COVID! Talán a fentieket nem
ártana átgondolni. Ha eljönne az idô….
Tegyük továbbra is azt, amit a szakértôk jónak gondolnak. Hátha ilyen sikeresek lehetünk, mint legutóbb. ’Járt
utat a járatlanért el ne hagyj!’.
Segítsen mindannyiunkat a Jóisten,
reméljük, gondoskodó szeretete mindvégig velünk lesz!
W. Grass

Jó egészséget kívántunk szerettei körében, és megfogadtuk,
hogy a Táborhegyi Szüreten
együtt élvezzük Horváth Peti
pincepörköltjét.
ﬂ
vezünk: készül egy jubileumi
dal, mely a Börze napján kerül
bemutatásra. Billy Holmes angol zeneszerzô-énekes dedikál.
Aznap a Magyar Posta kihelyezett postahivatalt üzemeltet és
alkalmi emlékbélyegzô használ.
Személyesen lehet találkozni a
közelmúltban megjelent Omega
bélyeg tervezôjével, Elekes Attila Andréval, aki Pállay-Kovács
Szilvia illusztrációját adaptálta
bélyegre, mindketten jelen lesznek. Átadásra a Börze Award
2020, Várkonyi Mátyás Erkel
Ferenc-díjas
szövegíró-énekes-zenész részére. A hazai
zenészek legszélesebb körét
hívtuk meg az ünnepre, így ôket
is el lehet kapni egy autogram
erejéig.
dr. Csabai Mátyás fôszervezô

Dr. Brezovits László

Nevess csak!
Az idô rohan, szökik a nyár
Ôsz borul az aratásra
Dús kalászból teli magtár
Jó bor szüret áldomása

Mit sem számít, ha az újak
Nem ismernek meg az utcán
Kinek egykor fények gyúltak
Az vagy ma is, nem változtál

Legbelül a lélek örök
Nem öregszik gyors idôvel
Fiatalon libben, pörög
Táncot jár a végtelennel

Mert a fény a Te sajátod
Sugárzol is úgy mint régen
S nem halványul ragyogásod
Csillag vagy a sötét éjben

Nem számít, ha múló világ
Feledi a dicsô tettet
Nem számít, ha csúz, isiász
Gyötri meg a fáradt testet

Kik szeretnek, mindig várnak
Ünnepelve köréd állnak
Nevess csak, és fordíts hátat
Az ôrült, rohanó világnak!
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Iskolai hírek
Párás, esôs nyarunk után 179 napos tanévet kezdünk szeptember 1-én, miután augusztusban az egész tantestület három teljes munkanapos szakmai továbbképzésben
részesült. A nyáron sok javítás és felújítás
készült el épületünkben. Megújult számos
folyosónk, tantermünk, lépcsôházunk, és
új, napfényes fejlesztô szobánk is lett. Nagy
örömünkre, Saly Eszter személyében új fejlesztôpedagógus érkezett Serfôzô Ági néni
mellé.
Elsôseink köszöntését szeptember 1-jén
8 órára tervezzük, hogy új elsôseinket néhány alsós diák jelenlétében üdvözöljük.
Az országos Bolyai versenyek ebben a
tanévben mindig az anyaintézményben,
vagyis saját iskolánkban kerülnek megrendezésre. Nyolcadikosaink számára újabb
központi lehetôséget biztosítanak szeptember 21-tôl október 12-ig, amikor az iskolai

pályaválasztási orientációs keretében, tanácsadás céljából, ágazati képességeket
és kompetenciákat fognak mérni. Az eddig
megszokott országos felvételik és képességmérések nem változhatnak.
Iskolarádiós mûsorokat készítünk majd
a megemlékezések alkalmából, valamint
kulturális napokat is egyaránt tervezzük
off- és on-line változatban is.
Idén is terveztük a hagyományos rendezvényeket, de úgy tûnik, hogy Sulibuli és
talán még a Luca-napi vásár is a pandemia
áldozata lesz. További ünnepeinket a mindenkori egészségügyi rendelkezések maximális betartásával kívánunk megtartani.
Reményeink szerint kapcsolódni tudunk az
ÓHEGY Egyesület szeptember 19-i hegyvidéki utcákat tisztító hulladékgyûjtéséhez. A
farsangot felsôseinkkel a szentendrei skanzenben szeretnénk tölteni, és nem fog el-

Vándorlás a Vértesben
Június elején felmerült az
igény a szülôk részérôl, ha lehet,
a 8.a osztály a nyolc év lezárásaként menjen el egy utolsó kirándulásra. Az igény nálam meghallgatásra talált, de úgy gondoltam,
ha már lúd, legyen hátizsákos
vándortábor. Gyors egyeztetés és
döntések után a vértesi vándortáborra esett a választás június
29-július 5 között. 13 vakmerô
diák jelentkezett az embert próbáló, általában térerô – és gyakran melegvíz – nélküli túrára.
A 29-i könnyes búcsú után
a Délibôl – természetesen 45
perc késéssel – érkezett vonatunk Székesfehérvárra, de
szerencsére csatlakozásunkat
20 percre tartóztatták, így már
eleve kalandosan érkeztünk
meg Mórra. Mórról 9,5 km-es
túra várt minket a Csuka-forrásig 262 méter emelkedéssel,
abban a reményben, hogy az
esô elôtt megérkezünk a táborhelyre. Megérkeztünk volna, de
sajnos egy letérést elnéztem,
így 15 kilométer gyaloglás után
(az utolsó ötön esôben) futottunk be a szálláshelyre, de az
érkezés után nem sokkal megjött a meleg vacsora. A szállás:
katonai sátrak, tábori ágyak,
az elsô helyen csak hideg víz,
illetve elektromos áram teljes
hiánya. Sokáig beszélgettünk,
mire nagy nehezen mindenki
vízszintesbe került.
Kedden ébredezés és reggeli
után 16 km várt ránk a csókakôi
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várig és vissza, 410 m szintkülönbséggel. Ez a nap a fáradtságon kívül nem okozott gondot,
így a ﬁúkülönítménnyel vacsora
után felkerestük még a Tankcsapda tavat is, hogy a lányok
tudjanak fürdôzni!
Szerdán táborváltás a nagyhátizsákokkal
Szentgyörgyvárra (7 km). A reggel gyorsan
eltelt a táskák értelmes összepakolásával, ami ha nehezen is, de
sikerült. Mivel nem volt komolyabb szintkülönbség, könnyedén eljutottunk új szállásunkra,
a vadászház mellé, ahol melegvíz és elektromos áram hívogatta a társaságot, viszont cserébe
gyenge volt a térerô. Volt egy
kis küzdés darazsakkal, de Ani

maradni az Angol szalon Pancake-day programja sem. Március idusát a felsôs osztályok
évfolyamuk tananyagának megfelelô tematikus budapesti sétával ünneplik. Kiemelt
alkalom lesz a Rákóczi-nap március végén
(26-án), hiszen ismét szeretnénk ünnepélyes
osztálytalálkozót szervezni az 50 éve ballagott egykori erdôaljások számára. Ôk azok,
akik 1970-ben, illetve 1971-ben ballagtak.
A digitális munkarend okán, sajnálatos módon, 2020 májusában elmaradt az
iskolai, hagyományos Ösztönzôrendszer
jutalomkirándulása, amelyen a gyermekek
egész évi tanulási, szorgalmi, magatartási
és közösségi teljesítményét értékeljük. Ennek ellenére töretlen lendülettel indulunk,
lehetôleg inkább „pados” munkarenddel, és
bízunk abban, hogy tavasszal-nyár elején
sok gyermek vehet részt az élményekben
gazdag iskolai programon.
2021 nyarán a sóstói tábor mellett gyalogos és biciklis vándortábort is tervezünk.
K.E.

néni kedvessége és kutyusa
kárpótolt minket. Ez egy pihis,
könnyû nap volt, de éjszaka kemény vihart kaptunk villámlással és égzengéssel.
Csütörtökön újabb kis körtúra várt ránk a Gerencsér várig, csekély 9 kilométerrel, de
szintkülönbség nem sok volt.
Délután újra a pihenésé volt a
fôszerep. A napot szalonnasütés
zárta, ami jó hangulatban telt el.
Péntek reggel újra csomagolás, és indulás Kôhányásra:
10,5 km több mint 200 méteres
szintkülönbséggel. Ez volt a legvadregényesebb, természetileg
legszebb szakasz, a képünk
is innen származik az Oroszlánkôi-hasadék
megmászása
után. Kôhányáson újra a térerô
teljes hiánya fogadta a társaságot, így érdekes térerôvadásza-

tot ﬁgyelhetett meg az ember,
melynek kevés sikere volt. Itt
forgalmas út mellett voltak sátraink, de a konténerzuhanyzó
kárpótolt minket.
Szombaton ismét körtúra
várt ránk Vérteskozma és Várgesztes értintésével; ez a táv
12,5 km volt 300 méter szintkülönbséggel. Meleg nap volt,
de a várgesztesi vegyesbolt és
„kávézó” szintetikus élelmiszeripari termékei feltöltötték lemerült energiakészleteinket. A
visszatérés és a vacsora után a
sötét erdôben egy kis bátorságpróbával zártuk a napot.
Vasárnap reggeli után a hamarosan megnyitó Ökocentrum
elôtt elültettük az osztály fáját,
egy kocsányos tölgyet. Reméljük, életben marad. Az ültetés
után csomagjainkat összeszedve megindultunk Oroszlány
felé. Kemény 12 km volt az elsô
szakasz, amíg megérkeztünk a
Bányászati Múzeumhoz, ahol
egy életre megtanultuk, mit jelent a „Jó szerencsét!”.
Mivel a 15:15-ös vonatot el
kellett érni, ám volt még hátra
három kilométer: hátizsákkal
futás át a forró városon, ám így
is két perccel lekéstük a járatot.
Két óra várakozás következett, de megkaptuk az állomás
WC kulcsát, illetve tudtunk még
venni mindenféle glükóz tartalmú dolgot. Fél hét után a Déliben véget ért a rengeteg élménynyel teli egyhetes vándorlás.
Ezt is megcsináltuk!
Basa István
osztályfônök
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A Kutyapostás szinte napra pontosan négy éve hagyta el az Óhegy Híreket,
most a szerkesztôségünk kérésére visszatér. Mégpedig két, szívet melengetô történettel.

Mesébe illô történetek
Az elsô szerzôje egy vélhetôen Amerikában praktizáló állatorvos:
„Felkértek egy Belker nevû nagyon öreg,
ír farkaskutya megvizsgálására. A gazdái:
Ron, a felesége és a kisﬁuk, Shane, nagyon
ragaszkodtak Belkerhez, és reménykedtek
a csodában. Megvizsgáltam a kutyát, és elmondtam a családnak, hogy nem tudunk a
rák ellen semmit tenni, engedjünk békésen,
fájdalom nélkül elmenni. Amikor beszéltünk
errôl, Ron és Lisa azt mondták, úgy gondolják, jó lenne, ha a hatéves Shane is jelen lenne a végsô búcsúnál.
Másnap gombóc volt a torkomban, mikor
megérkeztem. Shane nyugodtnak tûnt, hogy
utoljára megsimogathatja az öreg kutyát,
közben kérdéseket tettem fel neki arról, hogy
érti-e, hogy mi történik? A kutya néhány
perccel késôbb békésen elaludt. A kisﬁú
nehézségek és zaklatottság nélkül fogadta
az elmúlást. Csendben ültünk egy ideig, és
valahogy elhangzott a szomorú kérdés: miért
rövidebb a kutyák élete, mint egy emberé?
Shane csendben hallgatott, majd azt mondta:
– Én tudom, miért.
Döbbenten néztünk a ﬁúra, akinek a szavai aztán mélyen megérintettek. Azt mondta:
– Az emberek azért élnek sokáig, hogy
megtanulhassák, hogyan lehet jónak lenni.
Ahogyan mi is próbálunk egész életünkben
kedvesnek lenni egymáshoz. De a kutyák
már születésük pillanatában tudják, hogyan

kell jónak lenni, ezért nekik nincs szükségük
hosszú életre, mint ahogy nekünk…”
Mit is kellene megtanulnunk a kutyánktól? Csak néhány fontos tudnivaló:
Amikor a szeretted hazajön, fuss oda hozzá üdvözlésül! Fuss, mozogj és játssz minden
nap! Hagyd, hogy az emberek megsimogassanak! Kerüld el a harapást, ha egy kis
morgás is elég! Amikor boldog vagy táncolj
körbe-körbe, ne szégyelld! Leld örömöd az
egyszerû dolgokban! Örülj egy kiadós sétának! Légy hûséges! Ha valakinek rossz napja
van, maradj csöndben, ülj le mellé, és óvatosan bújj hozzá!
Olyan bonyolult dolgok ezek?
***
A másik történet egyenesen mesébe illô.
A négyéves Meredith és kedvenc kutyája, a 14 éves Abbey, a kislány születése óta
elválaszthatatlanok voltak. Sokat játszottak együtt, mindenhova követték egymást.
Ám a régóta betegeskedô négylábú egy nap
meghalt. Meredith órákon át zokogott, hogy
mennyire hiányzik Abbey, majd azt kérte
édesanyjától, írjanak egy levelet Istennek,
hogy amikor Abbey a mennybe érkezik, Isten
felismerje ôt. A levél el is készült:
„Kedves Isten! Kérlek, vigyázz a kutyámra odafent. Tegnap halt meg, és most ott van
veled a mennyben. Köszönöm, hogy hagytad,
hogy a kutyám legyen, annak ellenére, hogy
régóta betegeskedett. Remélem, sokat játszol

Kertbarát Sarok
Lassan ôszülünk: még jólesik
az árnyékban hûsölni, de már
érezhetôen rövidülnek a nappalok. Ôszi teendôink - legalább a
tervezés szintjén – már körvonalazódnak, nyári élményeink még
a közelmúltat idézik. Tavasz óta
sok szép napot eltölthettünk
kedvenc kertünkben pihenéssel,
munkával, nézelôdéssel.
Munkánk és a kert gyümölcsei ideális esetben sok örömet
okoznak. Az idei év idôjárása
sajnos nem nagyon kedvezett
a kertészeknek, mindannyian
tapasztalhattunk sikereket és
kudarcokat. Innen kell tovább
lépni, mert ezekbôl a tapasztalatokból tanulhatnánk, okulhatnánk többen is. Hogyan?
Ha élünk (kert)baráti körünk
elônyeivel és megosztjuk, kiértékeljük a közreadott történeteket.
A Kertbarát Kör felhívása tehát a következô:
Kérjük azon kedves kertbará-
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tok jelentkezését, akik szívesen
mesélnének nekünk birodalmukról. Egy-egy jelentkezôtôl
15-30 perces kötetlen beszámolót várunk a kertészkedésben
elért sikerekrôl. Mi az, ami idén
szép lett, szükség volt-e növényvédelemre, vagy mivel járt egy
új rész (pl. magaságyás), vagy
öntözôrendszer kialakítása, stb.?
Az esetleges kudarc részleteinek megosztása is sokat segíthet: hobbikertészként mindanynyian tanulhatunk belôle. Talán
valakinek lesz ötlete, hogyan lehet a jövôben elkerülni a hasonló
esetet. A Kertbarát kör ezekkel a
beszélgetésekkel lehetne teljes,
októbertôl ismét havi gyakorisággal. Jelentkezni a lenti e-mail
címen lehet 2020. szeptember
20-ig.
Azt mondják, az öröm megsokszorozódik, ha megosztjuk
másokkal, míg a bánat felezôdik.
Bíztatok mindenkit, ne gondol-

majd vele, szeret úszni és labdázni. Képet is
küldök róla, hogy amikor meglátod, tudjad,
hogy ô volt az én kutyám. Nagyon hiányzol,
Abbey, szeretlek. Meredith. Utóirat: Anyu
írta a szavakat, amiket Meredith diktált.”
A levelet Abbey fotóival együtt borítékba
tették, ráírták a feladót, és megcímezték: Istennek, a Mennybe. Meredith egy csomó bélyeget is ragasztott rá, mivel a Mennyország
biztosan messze van…
Különös dolog történt: néhány nappal
késôbb válasz érkezett.
Egy aranypapírba csomagolt küldemény
hevert a tornácon, Meredith-nek címezve.
Benne Abbey fotói és egy levél. Mégpedig ez:
„Kedves Meredith! Tudom, hogy örülni
fogsz: Abbey biztonságosan megérkezett a
mennybe! A kép, amit küldtél, segített megtalálni ôt, könnyen felismertük. Abbey többé
már nem beteg. A lelke itt van velem, csakúgy, mint veled, a szívedben. Mivel nincs
szükségünk a testünkre a mennyben – nincs
is zsebem –, ezért visszaküldöm a gyönyörû
leveledet és Abbey fotóit. Köszönöm a levelet,
amit anyukáddal együtt írtatok. Csodálatos
anyukád van, ezért is választottam ôt neked. Minden jót kívánok, és szeretném, hogy
tudd: könnyû engem megtalálni, hiszen ahol
szeretet van, ott az Isten.”
Vannak csak mesékben létezô történetek
– írtam az elôbb –, de ez a mese megtörtént.
A texasi San Antonióban élô Scrivener család
kislánya, a négyéves Meredith diktálta, majd
vitte el a levelet a Brook Hollow-i postára. Tehát mégis vannak mesékben létezô történetek. De, hogy a mese valósággá váljon, kellett
hozzá egy valódi angyal. Egy postásangyal…
Szücs Gábor

kodjon sokat, vágjunk bele! Elég
egy kicsit visszaemlékezni a
nyárra, esetleg két-három gondolatot papírra vetni, és máris
kész az „elôadás”. A kertészeket
rendszerint érdekli a „szomszéd
kertje”, tehát kérdések biztosan
felmerülnek. Erre válaszok érkeznek, és máris elindult egy
kellemes (kert)baráti beszélgetés!
Kertbarát körünk októberi
találkozóját Zsigó György ked-

ves kertbarátunk, növényorvos
elôadásával indítjuk. Témája: „A
növényvédelem idei kihívásai és
tanulságai”. Ezt követi majd a
fent említett tapasztalatcsere.
Pontos dátummal az októberi
számban, illetve a szokásos körlevélben jelentkezünk.
Várjuk szeretettel azokat is,
akik eddig még nem jártak Körünkben.
Mikóné Ormos Márta
kertbarat.ohegy@gmail.com

Kedves Kertbarát!
Zsigó György agrármérnök, növényorvos
növényvédelmi felhívásait olvashatja a

www. zsigogyorgy.hu
honlapon.
Amennyiben azt címére közvetlenül meg szeretné kapni,
úgy jelentkezzen be a következô e-mail címen:
zsigogy@gmail.com
Attól kezdve rendszeresen és idôben megkapja
az aktuális növényvédelmi felhívásokat.

XXV. évfolyam, 7. szám

,,Egynek minden nehéz,
sokaknak
semmi sem lehetetlen”

AZ EGYESÜLET
HÍREI
Énekelj velünk

Közgyûlési beszámoló

Kóruspróba minden kedden 18:00
órakor, a Táborhegyi Népházban.

Az Egyesület megtartotta a 2020. évi rendes
közgyûlését, melynek augusztusra történô elhalasztására lehetôség nyílt a 140/2020. (IV.21,)
rendelet, a Gazdaságvédelmi akciótervnek megfelelôen. Ennek ellenére a megjelentek száma alacsony volt, valószínû a vírushelyzet, és a nyaralások miatt.
A megjelentek jóváhagyták a 2019. év gazdálkodásáról szóló jelentést, és a közhasznúsági beszámolót, valamint a 2020. év gazdálkodásának
tervezetét. Az Egyesület a közhasznú jogállásának
megfelelôen végezte tevékenységét, melynek során
ápolta a közösségi kulturális hagyományokat, társas életet segítô közösségi programokat szervezett.
Támogatta a lakosság mûvészeti kezdeményezéseit
hangversenyek, kiállítások rendezésével.
Közhasznú Egyesületünk a 2019. december
31-i nyilvántartása szerinti taglétszáma 354 fô,
tagdíjat beﬁzette a tagok 80 %-a. Az Egyesület hét
középiskolával szerzôdést kötött, a diákjaik számára elôírt „közösségi szolgálat” teljesítésére. Ennek alapján a diákok több alkalommal résztvettek
az egyesületi rendezvények lebonyolításában.
Az Egyesület 2019 évi eredményei nem jöhet-

Viruskövetelte szünet után
júniusban folytatódtak a kóruspróbák, a járványügyi ajánlások betartásával. Ezek a keddi
próbák kikapcsolódások, igazi
pihenések, miközben azért újabb
dalokat is megtanulunk, meg a
kottaolvasást is gyakoroljuk.
A hetente próbáló 18-24 fôbôl
álló "kórus mindig beénekléssel kezd. Repertoárját leginkább
népdalok alkotják, de gyakran
elhangzik kánon és többszólamú
mû is. Mint minden kórusban,
itt is kevesebb a férﬁhang, de reméljük, ez az arány javulni fog. A
hónap elsô keddjén, a próba után
pikniket is tartunk. Ekkor bárki elénekeltetheti a szinte már
örömkórussá vált társasággal a
legkedvencebb dalát.
A kórus nyitott, mindenkit
befogad. Aki eljön, kipróbálhatja
saját hangját, hamisnak hallja-e
vagy nem. Megtapasztalhatja,
miként tud a többiekkel együtt,
egy adott hangmagasságban,
megfelelô tempóval dalolni, és
okoz-e gondot a kotta olvasása.
Volt, aki úgy érezte, hogy ez neki
nem megy, és többet nem jött.
Van, aki korábbi kórusélményeit
eleveníti fel.
Kedves Olvasónk, jöjjön el ön
is bátran. A közös éneklés élménye igazán felüdít. Bárki, bármikor csatlakozhat hozzánk, családtagjaival, barátaival, ismerôseivel
együtt. Kottaolvasás ismerete
elôny, de nem feltétel.

HAVILAP (MKM 226.674/1998)
Kiadja: Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete,
1037 Bp., Toronya u. 33. Tel.: 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

2020. szeptember

ÓHEGY-HÍREK

tek volna létre az Elnökség minden egyes tagjának
és segítôinek önként vállalt, térítésmentes munkája nélkül, akik azt szabad idejükben, saját telefonjaikkal, gépkocsijuk használatával folyamatosan
végzik. Az Egyesület tevékenységét sikeres pályázatok eredményeként támogatta a Nemzeti Együttmûködési Alap, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, valamint pénzügyi adományaival segítette
számos egyesületi tag. Költségviselésünket segítették továbbá a beﬁzetett tagdíjak, az SZJA 1%ai és rendezvények belépôdíjai. Az Óhegy-hírek
megjelenéseihez hirdetéseikkel hozzájárultak a
hirdetôk, és támogatásban részesítette a Nemzeti
Együttmûködési Alap.
Idei terveinket jelentôsen korlátozta a járvány.
Számos, már megszervezett program elmaradt.
Több, mint fél év szünet után szeptemberben próbáljuk folytatni programjainkat, természetesen a
járványügyi ajánlásokhoz igazodóan, lehetôleg
szabadtéri rendezvényekkel. Új világ elôtt állunk,
új elvárásokkal, új lehetôségekkel szembesülünk.
Az Egyesületnek azért változatlan célja harmonikus egyensúlyt találni a kultúra, a szórakozás, a
tanulás, és a közügyek gyakorlása között, a Hegyvidék lakói javára.
Felcsuti László

Utasvárók a hegyi buszmegállókban
Nagyon sokan jelezték, hogy
a 137 és 237 autóbuszok Farkastorki úti megállójánál (felfele, az Eurocenternél) nagyon
hiányzik egy utasváró. Valóban.
Volt, hogy egy idôsebb hölgy elájult a mindenhonnan sugárzó
forróságban, egy jóakaró kocsival vitte haza. Elôfordult, hogy
az út másik oldalán várakozott
egy úr a fa árnyékában, majd
amikor kanyarodni látta a buszt,
átrohant az úton. A fentrôl jövô
autó fékcsikorgatva állt meg
mögötte. Ha pedig esik az esô
az ember bôrig ázik a hosszas
várakozásban. Nincs lombos fa,
nincs kapualj, ahová a várakozás közben a forróság és az esô
elöl menekülni lehetne.
Korábban már foglalkoztunk utasvárók elhelyezésével.
Sikerként könyvelhetjük el a
137-es busz Hedvig utcai utasvárójának elhelyezését. Azóta
az elôbb említett Farkastorki
úti és a 137-es busz Viharhegyi úti (Erdôalja úton) megállók
utasváróival kapcsolatban is
tárgyaltunk a Fôvárosi Önkor-

mányzat Közlekedési Fôosztály
Forgalomtechnikai Alosztályával, a BKV-val, és a kivitelezô
Intermédia Kft.-vel. A közösen
megtartott helyszíni bejárás
során keletkezett reményeink
ellenére sajnos nem jött össze
semmi. Belefáradtunk.
Most a kerületi Önkormányzat „Közösségi költségvetés
2020” kapcsán sokan nyújtottak
be javaslatot egy utasváró elhelyezésére, de tudni kell, hogy ez

nem a Kerületi Önkormányzat,
hanem a Fôvárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozik.
A benyújtott javaslatok felbátorítottak. Újra kezdjük a munkát, a lobbyt. S ha valaki ebben
segíteni tud, kérjük, jelentkezzen az alábbi telefonszámok valamelyikén. Talán egyszer majd
sikerül a XXI. század színvonalának megfelelôen „tömegközlekedni”.
Felcsuti László
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HEGYVIDÉKIEK
INGATLANIRODÁJA
Építési telkek, családi házak, új építésu
és használt lakások értékesítése és bérbeadása

ÓBUDALUX
INGATLANIRODA
1037 Budapest, Erdoalja út 46.

Kolléganoink földrajzi területre specializálták munkájukat:

Forster Judit
irodavezeto-építész

TESTVÉRHEGY
TÁBORHEGY
REMETEHEGY
MÁTYÁSHEGY
ARANYHEGY
ÜRÖMHEGY
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CSÖPÖG, FOLYIK, ELDUGULT?
KARESZ MEGOLDJA!
Hegyvidéki szerelő vállal
• WC, csap, szifon javítást,
cserét
• vizesblokk
teljes felújítását,
• duguláselhárítást
kedvezményes árakkal

06-20-981-6703

BÚTORKLINIKA A HEGYEN
Péceli Edit
ingatlanközvetíto

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

E-mail: obudalux@oi.hu | aranyhegyi@obudalux.hu

HÍVJON BIZALOMMAL!
+36 30 696 6969 | +36 30 696 6900
www.obudalux.hu | www.aranyhegyi.hu

VÁNDORLÁS A VÉRTESBEN. Június elején az Erdôalja iskola 8.a osztályából 13 vakmerô diák élményekkel teli vándorutat tett a nyolc tanév
zárásaként. Az Oroszlánkôi-hasadék megmászása után pillanatra megálltunk a Kôhányásra vezetô legvadregényesebb, erdei útvonalon.
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