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ÓHEGY--HÍREKHÍREK
Kertbarát Kör

A növényvédelem

idei kihívásai és tanulságai.

Elôadó:

Zsigó György
növényorvos.

Október 19-én,

hétfôn 17:00 órakor

a Táborhegyi Népházban

(Részletek a 11. oldalon)

Ne töltsd az idôt fôzéssel!

Vasárnapi ebéd
a Táborhegyi Népházban,

október 18-án, vasárnap 13.30-kor.

Menü:

zöldséges tárkonyos csirkeragu.

Szakács:

Fábry Zoltán
„Óhegy Legjobb Szakácsa”

Ebédjegy 1500 Ft.

Péntek estig az elôzetes bejelentkezést 

megköszönjük.

Hegyvidéki Séta – Kör
Továbbra is járjuk a hegyet,

minden szombaton, 9:30-kor.

Gyülekezô: a 137-es autóbusz

Erdôalja úti végállomásnál.

Jelszó:

„Maradj fi tt!”

***

Lásd még:

Hegyvidékünk tájértékei

programunkat

(Részletek a 3. oldalon)

A kísértetek és a szellemek ünnepe!

Halloween séta
a Táborhegyen, október 31-én,

szombaton 17.00 órától.

Jelmezesek és tökfaragók versenye

Várunk szeretettel!

Ne hagyd ki az ôszbúcsúztató sétát!

(Részletek a 3. oldalon)

Itthon nyaraltunk
Czeczei József

fotókiállításának megnyitója:

október 9-én, pénteken 18:00-kor

a Táborhegyi Népházban,

oboán közremûködik:

Juhász Endre

(Részletek a 3. oldalon)

Programok:
Kiállítás – Itthon nyaraltunk okt. 9. p. 18:00

Hegyvidékünk tájértékei okt. 10. szo. 9:00

Barangolások Óbudán okt. 18. v. 11:00

Vasárnapi ebéd okt. 18. vas. 13:30

Kertbarát Kör okt. 19. h. 17:00

Halloween séta okt. 31. sz. 17:00

Állandó programok  11. oldalon

A következô lap megjelenésének idôpontja:  
2020. október 29.

Hegyvidékünk tájértékei
az Újlaki-, a Remete-, a Látó- és a Hármashatár-hegy térségeiben.

Tematikus túra október 10-én, szombaton 9:00 órakor.

Túravezetô: Csemez Attila tájépítész

Találkozó a 137-es busz Máramaros úti végállomásán.

(Részletek a 3. oldalon)

Barangolás Óbudán

„Óbuda – Királyok és királynék városa”
Találkozó az Önkormányzat elôtt (1033 Fô tér 3.),

október 18-án, vasárnap 11:00 órakor.

Túravezetô Benyóné Dr. Mojzsis Dóra régész, muzeológus.

(Részletek a 3. oldalon.)
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– Mióta vagy hegyi lakos?
Apósomék 1974-es telekvá-

sárlásának és Ágival 1979-ben 
kötött házasságunknak köszön-
hetem, hogy ez a kérdés felte-
hetô.

1985-ben költöztünk Ágival 
és két fi únkkal, Ákossal, Ben-
cével a hegyre. Házunk építését 
1982-ben, 26-27 évesen kezdtük 
el. Az építkezés idején ismertük 
meg a környéket, a szomszéd-
jainkat. Mire beköltözhettünk, 
megszületett Flóra lányunk. 
Fiaink kis szekerükkel egyedül 
mentek Joli néni boltjába az 
éppen szükséges dolgokat meg-
venni. Nevet adtunk a gyakran 
látogatott helyeinknek. A Har-
sány lejtôn (ma Kocsis Sándor 
u.) túli mezôgazdasági területet 
„Mezô”-nek az alattunk lévô, 
feltöltött téglagyári agyagbányát 
„Sivatag”-nak, a szomszédos 
erdô egy tisztását „Szép rész”-
nek neveztük egymás között. 
Sokat idôztünk, bogarásztunk a 
gyerekekkel ezeken a helyeken.

Egyre jobban részévé váltunk 
a Hegynek. Szerencsénk volt, 
mert Ákos fi únkat annak elle-
nére felvették a Rákócziba, az 
Erdôalja úti iskolába, hogy kör-

zet szerint nem oda tartozott. Ez 
az egyszerûnek látszó esemény 
meghatározó volt a további, 
hegyi kapcsolataink szempont-
jából. Kedves „sorstárs” házas-
párokat ismertünk meg. Meg-
született Anna lányunk, és Pali 
fi únk, így tíz évre biztosított volt 
az erdôaljás kapcsolatrendszer. 
A szülôkkel, ismerôseinkkel, 
tanárokkal közösen gondolkod-
tunk arról, hogy mit kezdjünk a 
kialakuló közösség erejével. Ek-
kor született az ötlet, tegyük a 
szocialista idôkben pártháznak 
épített Népházat újra „a Nép 
házává”, de most már pártosság 
nélkül. Lelkes társaság jött ösz-
sze, akik megalakították a házat 
még ma is mûködtetô egyesü-
letet. Ágival kezdetektôl fogva 
ennek tagjai vagyunk.

– Most mivel foglalkoztok?
Feleségem, Ági gyógype-

dagógus, a San Marco utcai fo-
gyatékos gyerekek otthonában 
tanít, a maradék idejében segít 
a gyerekeinknek, játszik az uno-
káinkkal. Én építész vagyok. 
Nagyobb munkáim a Papp Lász-
ló Sportaréna, a Várkert Bazár 
felújítása és a Diósgyôri Stadion. 
Tervezôje voltam az Erdôalja 

úti iskola tetôtér beépítés elsô 
ütemének, és itt a hegyen is áll 
néhány általam tervezett családi 
ház.

– 2014-ben Ybl-díjban része-
sültél. Mely épületekért kaptad a 
díjat?

Mivel 1992 óta az Ybl-díjat 
életmûért adják, lényegében a 
már említett épületek tervezé-
séért együttesen ért a megtisz-
teltetés.

– A Diósgyôri Stadion 2018-
ban nemzetközi díjat is kapott. 
Milyen élmények fûzôdnek a díj-
hoz?

Nagyon érdekes karriert fu-
tott be a stadion tervünk, ami a 
stadion építészeti értékei mellett 
nagymértékben a világhálónak 
köszönhetô. Egy szakmai honla-
pon (ArchDaily) való megjelenés 
után sorra jelentkeztek a világ 
minden tájáról építészeti honla-
pok, magazinok, hogy közölnék 
a terveket. Aztán jöttek a díjak, 
elismerések is. Ezek egyike volt 
a StadiumDB nemzetközi zsûri-
je által megítélt „Év stadionja 
2018”. Együtt örültünk a csa-
ládommal az eredményeknek, 
mert Bence építészként, Flóra 
pedig környezettervezôként 

társam volt ebben a munkában. 
Jó érzés, hogy más tervezési fel-
adatokban is többször közösen 
tudunk gondolkozni.

– Mivel foglalkoznak a gyere-
keitek?

Gyerekeink családot alapí-
tottak. Ákos környezetgazdász, 
gyógynövényekkel, gyümölcs-
fákkal foglakozik Pannonhal-
mán, 3 gyerekük van. Bence 
építész, Csillaghegyen élnek, 
3 kislányuk született. Flóra tá-
jépítész, kisfi uk 2 éves, Anna 
humán kineziológus, 4 gyere-
kük édesanyja. Pali orvos, friss 
férj. A mellékelt családi fotó egy 
évvel ezelôtt készült, azóta meg-
született Buda és Simon uno-
kánk is. Az ikerházunk mellett 
lányaink és unokatestvéreik épí-
tettek maguknak új otthont, így 
ma már „kolóniában” élünk a 
telkünkön. Bende unokánk most 
lett elsôs a Rákócziban. 

– Hogy érzitek magatokat itt a 
hegyen?

Az elmúlt években sok min-
den megváltozott körülöttünk. 
A „Mezô” beépült, kizöldült a 
„Sivatag”, családi- és társashá-
zak kerültek a zártkerti kuny-
hók helyére. Az utcánkban épí-
tett magának rendházat a Szûz 
Mária Társasága. A nôvérektôl 
szeretetet, lelki segítséget és 
a harang hangját kapjuk. Még 
mindig vannak gyalog, vagy 
biciklivel elérhetô szép helyek 
körülöttünk, így van hová men-
jünk egymással, gyerekeinkkel, 
unokáinkkal kirándulni, ismét 
bogarászni! Szeretünk itt élni!

Lejegyezte: Bérci Mária

Családi örömök a Hegyen
Beszélgetés Pottyondy Péter építésszel

,,Pottyondy Pétert és családját régóta ismerem. Annak idején, amikor a mi két 
fi unk és az ô két leányuk osztálytársak voltak, több idôt töltöttünk együtt, 
gyerekekkel, nagy társaságban. Most, Péter válaszait olvasva, újra erôsen 
éreztem azt, amit a társaságukban mindig: nyugodt, derûs harmónia!”
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A kiállítás képei a Balaton, a Tisza, a Ti-
sza-tó és közvetlen környezetünk csodálatos 
világából ragad ki egy-egy pillanatot.

A Balaton gyerekkorunk óta a családdal 
együtt töltött vidám hetekre emlékeztet. Örök 
szimbólumai, az északi part csodálatos hegyei, 
a déli part homokos strandjai évszázadok óta 
sok gyönyörûséget mutatnak az embereknek. 
Nyaranta hajók, vitorlások, motorcsónakok, 
szörfök, vizibiciklik lepik el a tó hullámait.

A Tisza a „legmagyarabb folyó” méltósá-
gával az örök életet szimbolizálja, sok költôt, 
festôt megragadott hangulatával.

A Tisza-tó hajótúráin megismerhetjük a 
csodálatos növény- és állatvilágát, bejárhatjuk 
a nádasok közötti kis ösvényeket, hogy egy-
egy pillanatot megörökítsünk, amire majd 
késôbb is szívesen emlékezhetünk.

Környezetünk, a csodálatos Hármasha-

tárhegy, ahol évtizedek óta 
éljük életünk. A Guckler 
kilátó, a sikló repülôk, fáink, 
virágaink, madaraink egész évben teljesebbé, 
szebbé teszik életünket.

Édesapám - a fotós - öt évtizede szerelme-
se a fotózásnak. Képeivel azt szeretné átadni, 
hogy ebben a rohanó világban álljunk meg 
néhány pillanatra, fogadjuk be azt a sok szép-
séget, mellyel a természet megajándékoz. 
Gyûjtsünk erôt ezekbôl a pillanatokból és em-
lékezzünk rájuk. A fotók mindenki számára 
kicsit mást jelentenek, különbözô dolgok, él-
mények jutnak eszünkbe róluk. De mégis van 
bennük sok közös is.

Apukám hitvallása szerint az viszont biz-
tos, hogy a természet jobbá teszi és közelebb 
hozza egymáshoz az embereket.

Czeczei Andrea

A Séta-Kör továbbra is minden szombaton 
szervezi sétáit. (Általában 9.30 órától a 137-
es busz Erdôalja úti végállomásától). Most 
azonban, lakókörnyezetünk jobb megisme-
résének céljából egy rendhagyó kirándulás-
ra hív mindenkit a Budai hegyek hozzánk 
közel esô térségének megismerésére. A táj 
karakterének fontos összetevôi, meghatáro-
zói az egyedi tájértékek. A Remete-, a Látó-, 
az Újlaki- és a Hármashatárhegy fellelhetô 
természeti, biológiai táj-jegyeinek megisme-
résében Csemez Attila tájépítészmérnök, 
gyakorlott túravezetô segíti a résztvevôket.

A túra tervezett idôtartama az idôjárástól 
és az erônléttôl függôen kb. 4 óra. Találko-
zunk október 10-én, szombaton 9:00 órakor, 
a 137-es busz Máramaros úti végállomásnál. 
Visszaérkezés az Erdôalja útra.

Várjuk a Hegyvidék lakóit, családtagokat 
és barátaikat. Réteges öltözék, túracipô aján-
lott. Legyen mindenkinél folyadék, esetleg 
kis harapnivaló a batyuban. A kirándulás 
csak akkor marad el, ha esô lesz. Bizonytalan 
idôjárás esetén az indulás elôtt fél órával ér-
deklôdni lehet a szervezônél.

Halmágyi Edit, 20-590 2975

Egyesületünk Vezetôsége elhatározta, 
hogy több olyan túrát szervez Óbudán, mely 
módot ad tágabb lakókörnyezetünk alapo-
sabb megismerésére. Elsô túránk alkalmával 
Óbuda középkorának emlékeit keressük fel.

Óbuda történelmi korszakaival kapcsolat-
ban mindenkinek az ókori Aquincum városa 
jut eszébe, hiszen lépten-nyomon római kori 
emlékekkel találkozhatunk. Sajnos, a közép-
kori városból már nem rendelkezünk ilyen 
sok bemutatható emlékkel, mivel a török tá-
madások és utána a visszatelepülô lakosság 
egyaránt pusztították a megmaradt falakat. 
Pedig Óbuda fejedelmi, majd királyi, késôbb 
királynéi központ volt, egészen 1526-ig!

A középkori Óbuda királyi alapítású 
káptalani városának központja a mai Fô 
tér – Szentlélek tér területén volt. Itt álltak 
egykor a 11. századi Szent Péter és a 14. 
századi Szûz Mária prépostsági templomok. 
A séta során felkeressük az egykori királyi 
vár helyszínét is. A várat Nagy Lajos király 
1343-ban édesanyjának ajándékozta, ettôl 
kezdve lett Óbuda a „Királynék városa”.

 Megtekintjük a klarissza kolostor és 
templom impozáns romjait. Sétánkat végül 
a Szent Péter és Pál Fôplébánia templomnál 
fejezzük be. A séta idôtartama kb. másfél 
óra. Mivel a létszám korlátozott, kérjük, rész-
vételi szándékát küldje el október 15-ig az 
egyesulet@ohegy.hu e-mail címre.

A kedves résztvevôk a barangolás végén 
tesztlapokat kapnak, rajta témába vágó kér-
désekkel. A válaszokat pontozzuk, majd a 
három legjobbat a Halloween estjén díjazás-
ban részesítjük.

Egyesület Vezetôsége

Boszorkányok, vámpírok, szellemek és 
zombik járják majd az utcákat, lesz faragott-
tök verseny és tökös ételekbôl álló batyus 
buli az Óhegy Egyesület Halloween ünnepén.

Október 31-én délután 5-tôl várjuk a félel-
metes jelmezbe öltözött gyereket és szüleiket 
a Népháznál. Aki részt szeretne venni a tök-
faragó versenyen, ekkor tudja lerakni a Nép-
ház udvarán a kifaragott töklámpását.

Innen gyalog teszünk egy kört az Erdôalja 
iskoláig és vissza, és reméljük, néhány házban 
kis fi nomságot is kapunk. Aki a Toronya utca 
– Zúzmara utca – Remetehegyi út – Viharhe-
gyi út által határolt területen lakik, és szíve-

sen fogadná a kertkapuban a gyerekeket egy 
kis fi nomsággal, ezt egy világító töklámpással 
vagy égô gyertyákkal, mécsesekkel jelezze. A 
séta után visszatérünk majd a Népházba, és a 
kertben barátkozunk, ismerkedünk – és meg-
csodáljuk a töklámpásokat. Hozzunk magunk-
kal tökös süteményeket, tökös sós rágcsálni-
valókat, hogy ne maradjunk éhen.

A jelmezverseny és a „hegy legjobb tök-
lámpása” verseny elsô három gyôztese aján-
dékban részesül, és egyben átadjuk a díjakat 
a „Barangolás Óbudán” tesztlap gyôztes vá-
laszadóinak.

Egyesület Vezetôsége

Halloween séta
Jelmez- és töklámpás verseny. Október 31-én, 
szombaton 17:00 órától. Találkozó a Táborhegyi Népház kertjében

A Hegyvidéki Séta-Kör hírei

Hegyvidékünk tájértékei
Az Újlaki-, a Remete-, a Látó- és a Hármashatár-hegy térségeinek tájértékei.
Tematikus túra október 10-én, szombaton 9:00 órakor.
Túravezetô: Csemez Attila tájépítész

Itthon nyaraltunk
Czeczei József fotókiállítása október 9-én, pénteken 18:00-kor,
a Táborhegyi Népházban. Közremûködik: Juhász Endre oboán

Barangolás Óbudán

„Óbuda – Királyok 

és királynék városa”
Október 18-án, vasárnap 11:00 órakor
Találkozó az Önkormányzat elôtt 
(1033 Fô tér 3.)
Túravezetô: Benyóné Dr. Mojzsis Dóra 
régész, muzeológus
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Megértésüket kérem a bib-
liai 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 társada-
lom öntötte rá...

Második csapás: a pilótaott-
hon zárt katonai területté ala-
kítása az 1950-es években.

A Hármashatár-hegyen a 
vitorlázó repülés 1933-ban 
kezdôdött. A repülôteret a 
Mûegyetemi Sportrepülô 
Egyesület kezelte. Jelentôs fej-
lôdés következett be a repülô-
tér életében 1940 áprilisában: 
sor került a Magyar Aero Szö-
vetség pilótaotthon- és hangá-
ravató ünnepségére. Összesen 
négy hangár épült fel a hegy-
csúcs északi, enyhén lejtôs 
területén.

A vitorlázó reptereket hegy-
vidékeken alakították ki. A gé-
pek felszállására beton alapra 
rögzített tölgyfa pallót használ-
tak, amelyekrôl megfeszített 
gumikötelekkel „kicsúzlizták”, 
azaz lecsúsztatták, „kilôtték” 
a gépeket. A gumikötelek meg-
feszítésekor (egy-egy vagy két-
két ember húzta a kötél végét) 
a gép farát egy kampóhoz rög-
zítették. A szárnyak végeit egy-
egy ember fogta, hogy a gép 
vízszintesen álljon. Adott jelre 
a kampóról a gépet lekapcsol-
ták, amely nagy sebességgel 
lerepült a pallóról.

Kilövô pallókat a hegycsúcs 
északnyugati részén hármat, a 
keleti oldalon (a mai Guckler 
Károly kilátó alatt) egyet épí-
tettek. Valamennyi a mai na-
pig látható.

A gépek a Pesthideg-
kúti-medencében landoltak. 
Onnét a „szuszogón” (meredek 
makadám út) kerékpár-kere-
kes kocsin, a szárnyakat a gép 
törzséhez csatolva kellett a 
vitorlázó gépeket a hegyre fel-
tolni. Olyan nagy volt a vitor-
lázás iránti érdeklôdés, hogy 
a jelöltek – a mielôbbi repülés 
reményében – évekig a gépek 
erôs fi zikai próbát jelentô fel-
tolására voltak kényszerülve.

Az 1940-es évek elejétôl 
kezdve a gépek kicsúzlizása 

helyett a felvontatás (késôbb a 
csörlés) kezdett terjedni. Meg-
kezdték Pesthidegkút határá-
ban az alsó reptér építését. A 
felsô repülôtér jelentôsége fo-
lyamatosan csökkent.

Mai napig csodálkozom, 
hogy az 1950-es években a 
vitorlázó gépek kilövését a 
kirándulók egészen közelrôl, 
szinte a gépet körülállva néz-
hették. Pontosabban, vasárna-
ponként nézhettük, ami óriási 
élményt jelentett.

A vitorlázó repülést árnyal-
ta a II. világháború kitörése. A 
helyzet a háború befejeztével 
tovább romlott.

A pilótaotthon és a hangá-
rok területe, amelyekre nem 
lehetett belátni/rálátni – de 
aszfaltos úton elérhetô volt – 
felkeltette a honvédség érdek-
lôdését. A területet vasbeton 
oszlopos drótfonatos kerítés-
sel – egyre nagyobb felület 
bevonásával – többször is kö-
rülkerítették. A „legnagyobb” 
terület elzárásakor a kerítés a 
déli oldalon a mai Guckler ki-
látót és a nyugati oldalon lévô 
egyik kilövô csúszdát is ma-
gában foglalta (amíg a tölgy-
pallók fennmaradtak, gyerek-
ként szívesen csúszkáltunk 
az enyhén lejtôs pályákon). A 
legnagyobb körülkerítés ide-
jén a pilótaotthontól északra 
elnyúló platószerû terület is 
lezárásra került. Természete-
sen a jelzett turistautat (mai 

kék jelzés) a kerítésen kívülre 
helyezték át, ami csak a jelek 
felfestését jelentette. A kerítés 
mellett kitaposott sziklás ös-
vényen csak nehezen lehetett 
haladni.

Egyetemi hallgató korom-
ban, csoporttársamtól tudtam 
meg, akinek öccse a Hármas-
határ-hegyen teljesített sorka-
tonai ôrzô szolgálatot, hogy a 
katonai területen csak anten-
na oszlopok voltak.

A lekerített terület déli és 
nyugati kerítése a Hármas-
határ-hegy kopár csúcsától 
is látható volt. A nyugati ol-
dalon valamelyik parancsnok 
a kerítés mentén világítást 
és beton járdát építettet ki 
az ôrszolgálat részére. Bár a 
honvédség jelenléte nem volt 
bántó, mi, civilek sohasem 
szerettünk katonai bázisok 
közelében lenni. S legkevés-
bé a jelentôs turista-forgalom-
mal bíró Hármashatár-hegy 
csúcsa közelében nem! A zárt 
területre jelenleg egy „kutyá-
val ôrzött HM terület” tábla 
emlékeztet, amely egy kis há-
zat a mellette álló antennával 
ölel fel (fénykép).

1982. május 11. A tragédia 
színhelye a zárt katonai terü-
let volt.

Apám nyugdíjasként a kert-
ben dolgozott, amikor meg-
döbbenve látta, hogy a Peré-
nyi közben szirénázó tûzoltó 
autók jönnek felfelé. Az elsô 

megállt, s apámtól kérdezte, 
hogyan juthat fel a Hármas-
határ-hegyre. Ô készségesen 
elmagyarázta, hogy balra, a 
Remetehegyi útra kanyarodva, 
majd a Mátyáshegyi és a Szép-
völgyi úton át a Fenyôgyön-
gyéig, onnan pedig már el sem 
lehet téveszteni. Az epizódot 
azért írtam le, mert ma, az 
GPS, az utcakeresô programok 
világában az ilyen mûhiba el-
képzelhetetlen!

Budaörsrôl Dunakeszire 
tartva egy AN-2-es repülôgép 
a Hármashatár-hegynek üt-
között. A gépet gyakorlott pi-
lóta, Simon László keretedzô 
vezette. Rajta kívül még nyol-
can utaztak. Valószínûleg a 
magassági jelzô hibája miatt, 
a sûrû ködben a gép a hegy 
gerincének, illetve a gerincen 
lévô feketefenyô fáknak ütkö-
zött. Azonnal kigyulladt. Vala-
mennyien odavesztek… 

A baleset, illetve a tûz he-
lyét, az égett fatörzseket éve-
ken át lehetett a jelzett turis-
taútról a kerítésen át is látni. 
A zárt katonai terület ezen 
északi részét a bázist ôrzô ka-
tonák egyáltalán nem használ-
ták. A sziklagyep társulásban 
ezért többek között a tavaszi 
aspektusban a törpe nôszirom 
(Iris pumila), a tavaszi hérics 
(Adonis vernalis) és a leány-
kökörcsin (Pulsatilla grandis) 
háborítatlanul virágzott.

Az egykor körülkerített 
területre életemben elôször 
1993-ban, a letaposott kerí-
tésen át jutottam be. Csodál-
kozva láttam a négy egyfor-
ma hatalmas hangár-épületet. 
Akkor tudatosult igazán, hogy 
mekkora területet hasítottak 
ki, zártak le a turisták elôl.

A csapások – azok jellege 
szerint – átmenetileg vagy tar-
tósan a Hármashatár-hegy vé-
gítéletét jelentették. Reménye-
im szerint a Guckler Károly 
kilátó felépítésével (2016), 
valamint a Hármashatár-hegyi 
Kiránduló Központ és a Rotter 
Lajos Turistaház kialakításá-
val a jövôben – ismét bibliai 
hasonlattal élve – legfeljebb 
csak Bárány legelészik a Hár-
mashatár-hegyen!

Csemez Attila

Egy hegyvidéki tájépítész élményei:

Hét csapás a Hármashatár-hegyre – második csapás

A mai HM terület
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A XIII. század közepétôl – a tatárjárást 
(1241-1242) követôen – Óbuda települése 
folyamatos fejlôdésnek indult, amelynek az 
oszmán török invázió vetett jó idôre véget. 
Megnôtt a település mérete, egyre jobban 
mûvelés alá vonták a várost övezô földeket. 
Az óbudai dombokon ebben a korszakban je-
lentôs méretû parcellákon folyt magasszintû 
szôlôtermesztés, amelybôl egyre komolyabb 
bevételek illették meg a tulajdonosokat (ki-
rály, egyház, szabad polgárok).

A legendárium szerint Fehéregyhazán 
emelt és a kora Árpád-kortól tisztelt és ki-
emelkedô zarándokhelynek számító Szûz 
Mária-templom is ilyen területen volt (Fe-
héregyháza és a Szûz Mária- templom misz-
tikumára és az azt övezô legkülönbözô teó-
riák ismertetésére itt most nem térünk ki!) 
és állapota rohamosan romlott. Szûz Mária 
kultuszát nagy becsben tartó Hunyadi Má-
tyás ezen az állapoton kívánt változtatni és 
az általa különösen kedvelt pálos rend gon-
dozására bízni a zarándokhely felügyeletét. 
Az egykori kis templom gondozása, illetve a 
zarándokok lelkiüdvének ápolása az óbudai 
prépost feladata volt, aki plébánost állíttatott 
a templom élére. Azonban az évtizedek so-
rán egyre ritkábban tartottak itt misét.

Mátyás király 1480-ban IV. Sixtus pápá-
hoz írt levelében engedélyt kért a pálosok 
Fehéregyházán történô letelepítésére, vala-
mint számukra egy új templom és egy kolos-
tor felépítésére. Ezáltal a zarándokhely mû-
ködtetése és a lelkiszolgálat teljességében a 
pálosok feladatává vált volna. Az új „állomás-
hely” átvétele és az építkezés – eddig nem 
teljesen tisztázott okokból – elmaradt, amely 
a pápa rosszallásával járt és kiátkozással 
fenyegette meg a rendet. 1484-ben Mátyás 
újabb kérelemmel fordult a pápához, hogy 

a templom és a kolostor építéséhez felhasz-
nálhassák a mai Fô téren romosan álló, a ta-
tárok által elpusztított Szent Péter-templom 
köveit. Ez bizonyította, hogy ha lassan is, de 
elindult az építkezés.

Ezzel egyidôben nyolc pálos rendi szerze-
test avattak fel a zarándoktemplom szolgála-
tába. A ránk maradt iratokból tudjuk, hogy 
az új pápa, (Borgia) VI. Sándor, mégis meg-
szüntette a plébániát, amely valószínûleg az 
építkezések újabb leállásával indokolható, 
amelyben Mátyás halála (1490) szintén je-
lentôs szerepet játszhatott.

Az új magyar király, II. Ulászló (1490-
1516), nem hagyta cserben a fontos zarán-
dokhely rendbetételének ügyét és 1494-ben, 
és '96-ban is kérte a pálosok fehéregyházi 
templomának és kolostorának pápai meg-
erôsítést. Ekkoriban már valóban zajlottak 
az építkezések a mai Farkastorki út és Hi-
degkuti Nándor utca keresztezôdésénél, 
az egykori téglagyár területén. A számos 
adománynak köszönhetôen el is készült a 
templom, ahol 1506-ban Bakócz Tamás esz-
tergomi bíboros-érsek díszes és ünnepélyes 
keretek között megkeresztelte a trónörököst, 
a késôbbi II. Lajost (1516-1526). Ez a tény 
is mutatja, hogy – ugyan csak rövid idôre – 
Fehéregyháza visszanyerte korábbi rangját 
és szerepét. Ellenben a templom mellé terve-
zett pálos kolostor épülete csak lassan épült 
és a szerzeteseknek még éveket kellett várni 
a beköltözésre.

A mohácsi vereség után (1526) a temp-
lom és a kolostor részben elpusztult, amely 
az újabb török támadással (1529) vált teljes-
sé. A pálosok a templom és a kolostor kin-
cseivel elmenekültek. A következô részben 
a pálos templom és kolostor szerkezetérôl, 
fekvésérôl és feltárt maradványiról lesz szó.

A PÁLOS REND CÍMERE
A pálos szer-

zetesrend címere 
több változatban 
lelhetô fel a kü-
lönbözô doku-
mentumokban, 
építményeken, 
de az alapja 
mindnek azo-
nos. A heraldika 
szabályai szerint 
változtathatják az elrendezést, az alakzatok 
(fi gurák) helyét és formáját. Természetesen 
másként mutat a címer egy kôfaragáson 
(dombormûvôn) és másként színes formá-
ban a különbözô kiadványokban, források-
ban, hivatalos okleveleken, pecséteken. 

Az eredeti címer Remete Szent Pál élet-
történetébôl vett utalás. A címer közepén 
egy pálmafa látható, amely árnyékot adott 
a sivatagban bujkáló szentnek, és amely-
nek háncsából ruhát készített magának. A 
fa tetején egy holló található, aki csôrében 
kenyeret tart, amelyet Szent Pálnak hozott, 
hogy etesse a remetét, ne haljon éhen. A jel-
legzetes karika alakja miatt többen tévesen 
azonosítják a Hunyadi-család címerállatával, 
összekeverve a kenyeret a gyûrûvel. A pál-
mafa két oldalán kinyújtott nyelvû hímorosz-
lánt ábrázolnak, akik – Szent Jeromos leírása 
szerint – megásták Pál sírját halála után.

Az alapcímer ábrázolásait a pálosok 
számos templomában és rendházában ki-
egészítették a helyi jellegzetességek – pél-
dául szôlômûvelés – feltûntetésével, illetve 
szerepeltetésével. A címer alatt gyakran 
megjelenik a pálosok jelmondata: Duplicavit 
annonam („kettôs adag” – utalás arra a ha-
gyományra, hogy a holló két adag kenyeret 
hozott, amikor Szent Antal felkereste Szent 
Pált a sivatagban).

Horváth Péter

A pálos rend Óbudán - 2. rész

A legújabb kori magyar szellemi iro-
dalom jelentôs hatást gyakorol nemcsak 
olvasóira, hanem a társadalmi viták és 
közgondolkodás alakulására is. Ezen írók 
mûveit mélyen átszôvi a fi lozófi ai látásmód, 
az Istenkeresés, a hagyomány ápolása, az 
eredetkutatás, a jó és a rossz szembeállítá-
sa, valamint a megoldások bemutatása, az 
esetleges konklúzió levonása. 

Kevesen tudják, hogy a sokáig szin-
te csak szûk körben ismert Hamvas Béla 
(1897-1968) magyar író, esztéta, fi lozó-
fus-gondolkodó, a XX. századi magyar 
szellemi irodalom egyik legnagyobb alakja, 
rövid ideig Óbudán élt, részben a Hegyvidé-
ken. Friss házasként 1937-ben költözött a 
Remetehegyi útra, de ezt a lakást 1945-ben 
bombatalálat érte és szinte mindene meg-

semmisült. A lakás és a benne féltve ôrzött 
könyvtár, feljegyzések, iratok elvesztése 
alapjaiban határozta meg Hamvas késôbbi 
munkásságát, fi lozófi ai hitvallását. 

1948-ban szembekerült a pártállam 
szellemi életének hivatalos irányvonalával 
és hosszú évekre hallgatásra ítélték, vidék-
re „számûzték”, ahol fi zikai munkásként 
dolgozott. Az egzisztenciát vesztett Ham-
vast ez nem tántorította vissza gondolatai 
megírásában és összegzésében, de azok 
jó ideig nem jelenhettek meg. Az 1980-as 
évek elsô felétôl kezdték felfedezni mun-
kásságát, pár kötete már megjelenhetett. 
Megmaradt életmûve a 21. század elején 
került a kutatók és az olvasók érdeklôdé-
sének fókuszába, gondolatai bármely kor-
szakba beilleszthetôk.

Egy szellemóriás a Hegyvidéken 

– Hamvas Béla emlékére
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Közösségi Költségvetés 2020 
projektünk I. körzete (Kis-Kecs-
ke-hegy, Mátyáshegy, Kiscell, 
Hármashatárhegy, Remete-
hegy, Táborhegy, Testvérhegy, 
Harsánylejtô, Csúcshegy, Soly-
márvölgy) lakosainak közössé-
ge, a természet szeretete mel-
lett tette le voksát. A legtöbben 
arra szavaztak, hogy e körzet 
parkerdejében és parkjaiban a 
meglévô padokat újítsuk fel és 
helyezzünk ki újakat. Ezt fog-
juk tenni.

A kampányt három hónap 
közös munka után lezártuk. 
Minden egyes körzetre külön 
lehetett szavazni, hogy mely 
javaslatok megvalósulását se-
gítsük. Örömteli tapasztalat 
volt, hogy összesen több mint 
4500 voks futott be közösségi 
költségvetési programunkba, 
de ugyanilyen jólesô érzés volt 

látni, hogy azon belül az 1. kör-
zet, azaz Óbuda-Hegyvidék jö-
vôjének formálásában is ilyen 
sokan kívánnak részt venni: 
összesen 1930 szavazat érke-
zett arra, hogy mely fejleszté-
seket támogassuk.

Az 1. körzetben a padok fel-
újítása és újak kihelyezése lett 
a befutó projektünk. Csupán 
orrhosszal, azaz mindössze két 
százalékkal elôzte meg a Gel-
léri Andor Endre utcai Színes 
Gyermekkert Óvoda fejleszté-
sére leadott voksok számát.

Az 1. körzet bôvelkedik ter-
mészeti kincsekben, fás, bok-
ros pihenôhelyekben. Így nem 
meglepô, hogy a hegyvidékiek 
szeretnék ezt maradéktalanul 
kiélvezni, és minél több idôt 
eltölteni e páratlanul szép he-
lyeken. A padok felújítására és 
továbbiak felállítására egyebek 

mellett a Kiscelli parkerdô sé-
tányain kaptunk most felhatal-
mazást. A 15 hektárnyi, a Kis-
celli kastély szomszédágában 
található gondozott sétahely 
gyalogösvényeivel, kerékpárút-
jával és tûzrakó helyeivel ed-
dig is kedvelt célpontja volt a 
kirándulni vágyó családoknak 
– most még kényelmesebbé és 
vonzóbbá tesszük ezt a környe-
zetet. Emellett a Csíkszereda 
park és a Harsánylejtô padja-
it is korszerûsítjük, és ahová 
csak szükséges, újakat is kihe-
lyezünk.

Ahogyan ígértük, a kisebb, 
egymillió forintnál alacsonyabb 
költséggel megvalósítható 
javaslatokat egyenként meg-
vizsgáltuk, és ahol lehetséges, 
a közösségi költségvetés ke-
retein felül az Önkormányzat 
saját büdzséjébôl fi nanszíroz-

zuk. Így feladataink listájára 
többek között felvettük egy 
komposztálóprogram indítását. 
Ahogyan több hegyvidéki lakos 
is megjegyezte: avart és más  
zöldhulladékot gyakran éget-
nek a kertekben, ezért szeret-
nénk mindezt egy környezetkí-
mélô gyakorlatra cserélni. 

Pingpongasztalok és sakko-
zóhelyek kihelyezését szintén 
többen kezdeményezték, eze-
ket parkokban, játszótereken 
áll szándékunkban felállítani, 
hogy a szabadidô kellemes, 
közös eltöltéséhez még inkább 
hozzájárulhassunk.

Köszönjük, hogy ilyen sokan 
együttmûködtek, és ennyien 
segítették a munkánkat – most 
rajtunk a sor.

dr. Kiss László,
Óbuda-Békásmegyer 

polgármestere

Padok felújítására és újak kihelyezésére

szavaztak a hegyvidékiek

1. körzet területe: Kis-Kecske-hegy, Má-
tyáshegy, KIscell, Hármashatárhegy, Re-
metehegy, Táborhegy, Testvérhegy, Har-
sánylejtô, Csúcshegy, Solymárvölgy.

Az összes szavazat száma:4585. (onlie: 

2886, postai úton vagy szavazóládába be-
dobott lappal:1699).

Nyertes projekt: Padok felújítása, újak 
kihelyezése (A Kiscelli parkerdô, a Csík-
szereda park és a Harsánylejtô területein). 

A nyertes projektre leadott szavazatok 
száma: 1930 szavazat (online: 1743; offl i-
ne: 187).

Mindössze két százalékponttal elôz-
te meg a padok felújítása a Színes Gyer-
mekkert Óvoda fejlesztését. A szavazatok 
általában kiegyensúlyozottak voltak, leg-
kevesebb szavazatot a Csíkszereda park 
burkolt gyalogútjának kiépítése kapta.

Közösségi Költségvetés 2020

Szavazatok az 1. körzetben

20%  Padok felújítása, újak kihelyezése 
(Kiscelli parkerdô, Csíkszereda park, 
Harsánylejtô)

15%  Térfi gyelôkamera-rendszer fejlesztése 
(Gelléri Andor Endre utca)

10%  Szemetesek befedése, újak kihelye-
zése (Harsánylejtô, Csíkszereda park, 
remetehegy, Táborhegy)

18%  Gelléri Andor Endre utca: 
Színes Gyerekkert Óvoda fejlesztése

  9%  Harsámylejtô játszótér fejlesztése

12%  Kecske utcai játszótér fejlesztése

10%  A Vadóc utca–Virágosnyereg út 
sarkánál közkút létesítése

  6%  A Csíkszereda parkban burkolt 
gyalogút kiépítése

6%
20%

15%

10%

18%

9%

12%

10%
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Padok felújítása, újak kihelyezése
(Kiscelli parkerdô, Csíkszereda
park, Harsánylejtô)

Óbudai Hétpettyes Óvoda
Szín-Kör-Játék Tagóvoda
fejlesztése (Törzs utca 2.)

Óbudai Hétpettyes Óvoda
fejlesztése (Harrer Pál utca 7.)

Kaszásdûlôn a HÉV-megállóban
a kanyarodó autók elôtt a zebra
láthatóbbá tétele

Óbudai Gyermekvilág
Óvoda – Arató Emil téri
tagóvoda fejlesztése

Tisztelt harmadik kerületiek, 
kedves javaslattevôk és szava-
zók!

Közösségi Költségvetés 2020 
kampányunk bô három hónap 
közös munka után az ered-
ményhirdetési szakaszba ért, 
de engedjék meg, kérem, hogy 
a gratulációk elôtt köszönetet 
mondjak.

Köszönetet mindenkinek, aki 
elfogadta a meghívásunkat arra, 
hogy kerületünk jövôjérôl közö-
sen gondolkodjunk és döntsünk. 
Ez nemcsak a környezetünkért, 
a lakóhelyünkért, a közösségün-
kért való tiszteletre méltó fe-
lelôsségvállalás, de cselekvés is.

Mindenki, aki akár a javas-
latával, akár a szavazatával 
hozzájárult egy-egy körzet fej-
lesztéséhez, szépítéséhez, biz-
tonságosabbá tételéhez, példa-
ként áll a közösség elôtt. Nekik 
köszönhetôen tudjuk megkezde-
ni a munkát, és megvalósítani a 
legtöbb voksot kapott elképzelé-
seket. Nekik köszönhetôen lesz 
Óbuda-Békásmegyer mindannyi-
unk otthona, ahol igenis számít, 
mit szeretnénk, és amelynek 
valóban a részei lehetünk. To-
vábbá ezúton szeretném minden 
munkatársamnak és a kampány 
minden résztvevôjének megkö-
szönni azt a rengeteg munkát, 
amely a Közösségi Költségvetés 
2020 sikerét elôsegítette.

Ötvenmillió forint sorsáról hoz-
tunk közösen döntést. Összesen 
4485-en adták le a szavazataikat 
a szeptember 13-i zárásig online 
vagy papíron, ami várakozásain-
kat meghaladóan magas szám. 
Nemcsak a projekt sikerét tükrö-
zi, de az Önök együttmûködését, 
szándékait, partnerségét illetôen 
is beszédes adat. Az egyes kör-
zetek gyôzteseinek szívbôl gra-
tulálok, és bízom benne, hogy 
mihamarabb be tudunk számolni 
a fejlesztések ütemérôl, a megva-
lósult projektekrôl.

Kérem Önöket, hogy jövôre 
ugyanilyen lelkesen és aktívan 
vegyenek részt a kezdeménye-
zésben: gondolkodjunk és csele-
kedjünk közösen otthonunkért, 
Óbuda-Békásmegyerért!

dr. Kiss László
Óbuda-Békásmegyer 

polgármestere

Közösségi Költségvetés 2020

eredmények

1
2

34

5

6

7

8

9
10Nyertes 

projektek

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10

A Mészkô parkban madárles 
és hozzá tartozó tanösvény 
kialakítása

Óbudai Vackor Óvoda 
fejlesztése
(Árpád fejedelem útja 60.)

Térfi gyelôkamera-rendszer fejlesztése 
(Mátyás király út és Szentendrei út cso-
mópont, Kossuth Lajos üdülôpart)

Térfi gyelôkamera-rendszer fejlesztése
(Hollós Korvin L. utca, Jendrassik Gy. 
utca, Margitliget utca,Zemplén Gy. utca)

Gyermeksziget 
Montessori Óvoda fejlesztése
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Az Integrált Településfejlesz-
tési Stratégia (ITS) egy olyan do-
kumentum, mely vizsgálja Óbu-
da-Békásmegyer adottságait, 
feltárja a megoldandó problémá-
kat és a hosszútávú célok tükré-
ben meghatározza a városrész 
fejlesztésének rövidtávú céljait. 
Megalkotásában, Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzat kiemelt 
fi gyelmet kíván szentelni az itt 
élôk bevonására, hiszen a leg-
jobban azok ismerik a kerület 
egy-egy részét, akik nap, mint 
nap szembesülnek annak érté-
keivel, problémáival és lehetô-
ségeivel.

Az elsô két szomszédsági ta-
lálkozóra szeptember 10-én az 
Óbuda-Hegyvidékiek Egyesüle-
tének székházában, valamint 16-
án a Csúcshegyi Pihenôházban 
került sor, amikor a szomszédsá-
gi fórumok stratégiaalkotásban 
betöltött szerepét tisztáztuk, és 
bemutatkozott a stratégiaalkotó 
csapat, a Magyar Urbanisztikai 
Tudásközpont.
Hegyvidék Szomszédsági 
találkozója:

A találkozó fô célja az volt, 
hogy a megjelentek az aszta-
lokra kiosztott nagyméretû tér-
képes adatlapokra írják le, és 
a rajta lévô térképen jelöljék 
is be az Óbuda-Hegyvidékének 
szomszédságain (Zöldmál, Kis-
Kecske-hegy, Mátyáshegy, Kis-
cell, Hármashatár-hegy, Reme-
tehegy, Táborhegy, Testvérhegy 
és Harsánylejtô) belüli legfon-
tosabb értékeket, problémákat 
és középtávú célokat, melyek 
aztán a most íródó új stratégiá-

ban szerepelnek. A Népház ud-
varán a megjelentek a stratégia-
alkotás feladatából derekasan 
kivették részüket, az alkalomra 
elôkészített kilenc szomszédság 
probléma-, érték- és cél-térképét 
készítették el rendkívüli alapos-
sággal.

A Remetehegy, Testvérhegy, 
Táborhegy, vagyis e folyóirat ter-
jesztési területét érintô célok kö-
zül a következôket említjük meg:

Terület beépítésének korlá-
tozása (1 telken 2 lakás), és a 
bányaterület ne legyen építési 
terület. Cél: az útvonalak funkci-
onális besorolása (fôút, gyûjtô út, 
lakó utca, vegyes használatú út) 
és azok funkcióhoz illô forgalom-
szabályozása, az átmenô forga-
lom korlátozása, valamint, hogy 
a Remetehegyi út legyen fôútvo-
nal. Célként fogalmazódott meg a 
Remetehegyi út visszaépítése a 
volt bányán keresztül, valamint a 
Váradi utca kiépítése a Praktiker 
fölött.

Célként jelölték meg P+R par-
koló kialakítását a Városhatárnál.

Sokan jelölték célként a gya-
logos közlekedés biztosítását 
járdák építésével (Jablonka út, 
Táborhegyi út, Erdôalja út végén, 
Domoszló út, Testvérhegyi út, 
Mátyás király út, Kolostor utca, 
stb.), valamint utasváró elhelye-
zését az Eurocenter buszmegál-
lónál.
Csúcshegyi Szomszédsági 
találkozója:

A szeptember 16-i találkozón 
a két szomszédság, a Csúcshegy 
és a Solymárvölgy lakói közel fél-
százan vettek részt.

A legtöbbeket érintô kérdé-
sen felül, egymást meghallgatva, 
és a terület értékeit is kiemelve 
számos hozzászólás hangzott 
el, melyeket a közösség tagjai 
szintén rögzítettek Csúcshegy és 
Solymárvölgy körbeadott érték-, 
probléma- és céltérképén.

Az itt élôk legfontosabb céljuk 
megvalósulásának adtak hangot: 
az ivóvízellátás kiépítésének. De 
célként jelölték a balesetveszélyes 
Virágosnyereg út szabályozását, 
mind a burkolati szélesség, mind 
forgalomtechnika szempontjából. 
Célként jelölték meg a Csúcshegyi 
út építését is, továbbá közvilágí-
tást az utakon. Tömegközlekedés 
szempontjából célként jelölték 
meg az 1-es villamos vonalának 
meghosszabbítását Solymárvöl-
gyig, valamint a 260-as autóbusz 
vonalát a Csúcshegyig.

A részvevôk nagy száma mi-
att nem mindenkinek volt lehetô-
sége javaslatainak megtételére, 
így számukra is elérhetôek a 
találkozón született tervlapok és 

javaslatok a http.obvf.hu/its olda-
lon. Itt lehetôségük van az érték-, 
probléma- és céltérképének ki-
egészítésére.

A találkozókon és a honlapun-
kon rögzített megannyi javaslat 
feldolgozása a Tudásközpont 
munkatársait segíti a stratégia 
megírásában. A Városfejlesztô- 
és a Tudásközpont munkatársai 
szeptember-október folyamán a 
kerület egészét bejárva az ösz-
szes szomszédság javaslatait, 
meglátásait gyûjtik, mely még az 
idén elkészülô, elôzetes Stratégia 
megalkotását célozza.

A következô szomszédsági ta-
lálkozók témája a már elkészült 
stratégiai anyag megvitatása 
lesz.

Köszönjük mindazoknak, akik 
szabadidejükben részt vettek a 
tervezési munkában! Köszönjük 
az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesü-
letének és az Óbuda Sport Kft.-
nek, hogy a fórumok számára a 
helyszint biztosították.

Avar Zoltán
kommunikációs vezetô, Óbuda- 

Békásmegyer Városfejlesztô 
Nonprofi t Kft

ITS - Szomszédsági Fórumok

Csúcshegyen, a Pihenôház kertjében

Hegyvidéken, a Táborhegyi Népház kertjében
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A vénasszonyok és indiánok 
nyara után szinte mindenki kér-
dezi az utcán, hogyan mûködik 
az iskolánk, hogyan készítjük 
fel tanulóinkat a pados és az 
online térben történô tanulási 
folyamatokra. Intézményünk 
arculatának alakításakor tuda-
tosan valljuk és vállaljuk, hogy 
a tankerületnek egy olyan álta-
lános iskolája vagyunk, ahol a 
képzésben részesülô gyermeke-
ket általános készség- és képes-
ségfejlesztésben részesítjük.

Bár lehetôséget biztosítunk 
az angol nyelv és a számítás-
technikai ismeretek korai el-
sajátítására, de nem kívánunk 
tovább specializálódni. Erôs-
ségünknek tartjuk, és tovább 
kívánjuk folytatni az átlagos, a 
gyengébb képességû, valamint 
a BTMN státuszú tanulók ered-
ményes képzését a jelenlegi 
inkluzív oktatási keretek között. 
Alkalmazzuk az egyéni bánás-
mód, az egyéni megsegítés, a 
fejlesztés és tehetséggondozás 

módszereit, órai és órakerete-
ken kívüli differenciálás alkal-
mával. Az átlagos képességû 
és az átlagosnál tehetségesebb 
gyermekeket nem kívánjuk to-
vábbi intézményesített túlterhe-
léseknek kitenni, amennyiben 
ôket szüleik általános képzés-
ben szeretnék részesíteni azzal 
a céllal, hogy kellôen megala-
pozott, széles körû, általános 
ismeretekre, képességekre és 
készségekre tegyenek szert; 
azokban megerôsödve, a 6. de 
inkább a 8. évfolyam elvégzését 
követô tanulmányuk helyszíné-
ül bátran választhassanak majd 
maguknak általános vagy speci-
alizált középiskolát.

Az elsô tanulmányi félévben 
nem lesznek nagy tömegeket 
megmozgató kerületi verse-
nyek, a tavaszi félév lehetôsége-
iben még reménykedünk.

A hagyományos Rákóczi-na-
pi ünnepségünkre készülvén 
várjuk az 50 éve – az 1970 jú-
niusában és az 1971 nyarán – 

ballagott volt diákjainkat, akik 
közül 22 fôvel már felvettük a 
kapcsolatot, de 16 egykori er-
dôaljást még keresünk. Bízunk 
abban, hogy az e sorokat olva-
sók is a segítségünkre lesznek.

Gólyatáborunk idén is nép-
szerû volt. A megszokottnál 
rövidebb idôsávban, de három 
napon keresztül ismerkedtek a 
kicsik a tanítóikkal, az épület-
tel, a játszókertek lehetôségei-
vel, meg persze egymással.

Hagyományos évnyitót az 
idei szeptember elsején nem 
tartottunk. Elsôseink fogadása: 
a 4.-esek rövid mûsora, a gólyák 
megajándékozása, majd az igaz-
gató bácsi elmaradhatatlan tör-
ténete a helyzet miatt most nem 
az egész iskola közössége elôtt, 
hanem szûk „családi körben” 
zajlott; csak a két elsô osztály 
tanulói és szüleik, valamint a 
mûsort adó osztály vettek ben-
ne részt.

A tavalyi tanév második 
félévében a pandémia miatt el-

maradt 4.-eseink látogatása a 
Bûvösvölgy – Médiaértési Köz-
pontban. Ezt a remek programot 
szeptember 18-án azonban már 
pótoltuk az 5. évfolyamba fel-
jött gyermekekkel, akik az új 
osztályfônökök és volt tanító-
juk kíséretében vettek részt a 
rég várt lehetôségen. (Az errôl 
szóló beszámolóval a következô 
lapszámban készülünk megje-
lenni.)

Bármilyen meglepô, de nagy 
létszámú, húsz fô fölötti diák-
csapattal vettünk részt a hegyi 
utcák takarításában. 4-8. évfo-
lyamainkat Zsuzsa néni és a 
szülôk támogatták jelenlétükkel 
és jó példájukkal. Kifejezetten 
fi nom volt a roppanó fôtt virs-
li, amit a vén diófa árnyékába 
kihordott asztalok mellett, a 
szabadban fogyasztottak el di-
ákjaink a lelkesen végzett, ered-
ményes munka után, hiszen 
rengeteg hulladékot gyûjtöttek 
össze.

KE

Iskolai hírek

Évnyitó az Erdôalja úti, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. Idén két elsô osztály indult, az A osztály Némedi Varga Andrea és 
Dénes Gergely irányításával, a B osztály Mikes Kriszta és Paitz Rita vezetésével. Az évnyitó ünnepséget a negyedik osztályosok szer-
vezték osztályfônökük, Lukács Gabriella tanítónô vezényletével. A kiselsôsök csillogó szemmel fi gyelték iskolás életük elsô évnyitóját.
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Az immár hagyományosan 
megrendezett utcánkénti fôzô-
verseny idén sem maradhatott 
el. A fôzôverseny indításának 
célja ezelôtt 9 évvel az volt, hogy 
az egy utcában élôk kezdjenek 
el egymással kommunikálni, 
megismerjék meg egymást és 
kovácsolódjanak csapattá. Mára 
ez olyan rendezvénnyé nôtte ki 
magát, melyre a háromhegyi la-
kosok már tavasszal készülôd-
nek, és kérdezik, hogy „ugye, 
idén is lesz?” Így volt ez a ka-
rantén idején is 2020 tavaszán, 
de a nagy bizonytalanságban 
csak azt tudtuk: meg kell talál-
nunk a megfelelô idôpontot, hi-
szen a fôzôverseny mellett 10. 
szülinapunkat is meg kell ünne-
pelnünk.

– Hogy alakult meg az Egyesü-
let?

10 évvel ezelôtt szeptember-
ben, a Waldorf iskola egyik tan-
termében kezdôdött el. Ekkor 
találkozott elôször az a néhány 
lakó, akik közös elhatározással 
alapították meg az Egyesüle-
tet. Aztán az elsô, szívbôl jövô, 
ôszinte, saját megfogalmazású 

levelemre, amit lakótársaimnak 
írtam, és 700 családhoz juttattam 
el, egy héten belül hatvanan je-
leztek vissza, hogy szeretnének 
csatlakozni, és nagyon köszönték 
a kezdeményezést, majd egy hó-
napon belül százan csatlakoztak.

Olyan emberekre találtam, 
akik nem a saját, hanem a közös-
ség érdekeit helyezik elôtérbe, és 
ezért azóta is naponta áldozatos 
munkával járulnak hozzá a fejlô-
dés sikereihez. Ez egy csoda. Ma-
napság még fi zetésért is nagyon 
nehéz ilyen munkaerôt találni, 
nemhogy társadalmi munká-
ban, hosszú éveken át, az állás 
és család mellett ilyen terheket 
hordozni.

– Úgy tudom a Mészkô park is 
az Egyesület kezdeményezésére jött 
létre.

Igen, a Mészkô Parkról mi 
elôször csak álmodoztunk, majd 
5 évig terveztük bízva abban, 
hogy egyszer csak megvalósul-
hat, és 2017-ben az álmunk va-
lóra vált, szeptemberben a park 
úgy került átadásra, ahogy azt 
mi megálmodtuk. Igazi közös-
ségi park lett, ahol fi atalok és 

idôsek, aktív vagy éppen pasz-
szív idôtöltést keresôk egyaránt 
megtalálják kedvenc területüket. 
Azt gondolom, nagyon fontos 
megemlíteni, hogy a parkot nem 
csak megálmodtuk, hanem tu-
lajdonosi szemlélettel veszünk 
részt a fenntartásában is (amit 
az Önkormányzattal közösen 
végzünk), ennek köszönhetôen 
ma három év után is nagyon jó 
állapotban van, és folyamatosan 
munkálkodunk továbbfejleszté-
sén. A közösségi költségvetés-
ben újabb forrást nyertünk el egy 
mYnest madárlesre, amire sze-
retnénk egy környezetvédelmi 
programot is építeni az óbudai 
óvodások és iskolások számára. 
Emellett nagyon nagy szüksé-
günk lenne egy zárt közösségi 
térre, amin szintén dolgozunk, 
mert jelenleg az idôjárás szeszé-
lyeinek vagyunk kiszolgáltatva. 
Hiszem, hogy egy zárt térrel a 
közösségépítés egy magasabb 
szintre tud majd lépni a Három-
hegyeken.

– Visszatérve az ünnepre, idén 
több lelkes szakács készült a ver-
senyre. Mi lett az eredmény?

A fôzôversenyen idén nyolc 
csapat méretette meg magát. Az 
ételekre ugyan kora délutánig 
várni kellett, de a háromhegyi 
lángossal és fánkkal nem volt túl 
nehéz kibírni a fi nomabbnál fi -
nomabb falatokig. A csapatok az 
alapanyagok mellett szívüket-lel-
küket beletették az ételekbe, me-
lyeket a zsûri helyezésekkel, és a 
pandémiás helyzetre való tekin-
tettel, védôitalokkal díjazott. A 
vándorserleget idén a Mácsonya 
utca népes csapata vitte haza, 
akik a tavalyihoz hasonlóan idén 
is több, mint 30 fôvel képviseltet-
ték utcájukat.

– A fôzôversenyt különbözô 
programok gazdagították.

Az egyesület számára fontos 
a környezetvédelmi tevékeny-
ség, így a rendezvényen szerepet 
kapott a csomagolásmentesség, 
az FKF kukásutója, illetve a Ké-
szenléti Rendôrség elektromos 
motorja, melyet az érdeklôdôk 
nagy örömére ki is lehetett pró-
bálni. A gyerekek mellett a fel-
nôttek ugyanúgy örömmel ültek 
bele a kukás autóba, melyet most 
belülrôl is szemügyre vehettek 
az odalátogatók. A Magyar Vörös-
kereszt pedig elsôsegély bemu-
tatóval készült. Ôk egész nap az 
érdeklôdôk rendelkezésére álltak 
újjáélesztési és elsôsegély-okta-
tással.

– Több visszaemlékezés hang-
zott el a nap folyamán.

Igen, a rendezvényen több al-
kalommal emlékeztek vissza az 
elnökségi tagok az elmúlt 10 év 
egy-egy jellegzetes élményére. 
Többen jókívánságaikat fejezték 
ki a következô 10, 30 és 50 évre, 
amit mindenki megmosolyogott, 
de tudjuk, hogy nagyon gyorsan 
eljön. Köszönjük az Óhegy Egye-
sület Vezetôségének ajándékát, 
a „Ház borát”, melyet tagjai saját 
szüretelésû szôlôjükbôl érleltek 
és palackoztak számunkra. Az 
esemény végén pedig az Önkor-
mányzat országtortával köszön-
tötte az ünnepelôket, és jókíván-
ságai mellett Polgármester Úr 
megköszönte az elmúlt 10 év 
munkáját, és a proaktív közössé-
gépítô tevékenységet. A rendez-
vény a már hagyománnyá vált 
közös születésnapi énekléssel és 
100 szeletes torta elfogyasztásá-
val ért véget.

Örülünk, hogy részt vehettünk 
az ünnepségen, és sikerekben, örö-
mökben gazdag további mûködést 
kívánunk!

Felcsuti László

Emlékszünk, Egyesületünk 2012 szeptember közepén, a Civilek éjszakáján, az esti sötétben 
fáklyákkal indult sétára, a Testvérhegy oldalára, ahonnan a fáklyákkal átintegettünk 
a Háromhegyieknek, akik Aranyhegyrôl integettek vissza fáklyáikkal, majd egy jól kivehetô 
nagy Ó betût, Óbuda logóját formáztak. Válaszul mi is boldogan megtettük. Ekkor kezdôdött 
meg egyesületeink között a kapcsolat. Tíz éves a Háromhegyek Közhasznú Egyesület. 
Az Arany-, Üröm-, és Péterhegy lakóközösségét képviselô Egyesület közösségi tevékenységet végez. 
Örömmel vettünk részt idén a fôzôversenyükön, mellyel megalakulásuk 10. évfordulóját is 
ünnepelték. Arra kértem Kôvári Krisztinát, az Egyesület elnökét, hogy meséljen a történtekrôl.

Ünnepi fôzôverseny a Mészkô parkban

Íme, a Háromhegyek Egyesületének vezetôi az ünnepi fôzôverseny szervezôivel együtt.



Az ôsz beköszöntével Kert-
barát Körünk is tovább folytatja 
találkozóit. A növényvédelem 
idei sajnos folyamatosan aktu-
ális, kertünk minden növénye 
érintett lehet. Az elôadás után 
természetesen most is feltehet-
jük kérdéseinket.

Ide kapcsolódik szeptem-
beri felhívásunk témája, mely 
továbbra is érvényes: fenti idô-
pontban, a helyszínen is szíve-
sen fogadjuk, ha valaki röviden 
mesél nyári kertészeti tapaszta-

latairól. Pozitív és negatív élmé-
nyek egyaránt jöhetnek. Egy-
egy beszámoló gondolkodásra 
serkent, segíthetünk egymás-
nak és jövôre kipróbálhatjuk a 
bevált ötleteket.

Kertbarát körünk nyitott, 
szeretettel várjuk azokat is, aki 
eddig nem jártak nálunk. Még a 
közmondás is úgy tartja: aki a 
virágot (és növényeket) szereti, 
rossz ember nem lehet!

Mikóné Ormos Márta
kertbarat.ohegy@gmail.com

HAVILAP (MKM 226.674/1998)

Kiadja: 

Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete,

1037 Bp., Toronya u. 33. 

Telefon: 30-230 6994

E-mail: egyesulet@ohegy.hu, 

www.ohegy.hu

Felelôs kiadó: 

Felcsuti László elnök. 

Szerkesztô:  

Mikes Kriszta, Dienes Andrea.

Hirdetésfelvétel: Óhegy Egyesület. 

Telefon: 70-325 3416 

Elôkészítés: Petit Typo Bt. 

Nyomás: Coradix Kft. 

Megjelenik: 3000 példányban

Önkormányzatunknak köszönjük, 

hogy híreivel

támogatja lapunk megjelenését.

AZ EGYESÜLET

HÍREI

,,Egynek minden nehéz, 

sokaknak

semmi sem lehetetlen”

XXV. évfolyam, 8. szám ÓHEGY-HÍREK  2020. október

11

Állandó 

programok
a Táborhegyi Népházban, 
1037 Bp., Toronya utca 33.

Férfi  torna
kedd, csütörtök 19:30-20:30

Kórus
kedd 18:00-19:30

Hastánc
vasárnap 17:00-18:00

Hegyvidéki Séta-Kör
szombat 9:30-11:30

További információ gond-
noktól: 30-570 3015, vagy 
www.ohegy.hu oldalon.

Bejárat a Népház udvaráról.

A Szüret a pilisborosjenôi szôlôdombon. A hajnali esôzés, és talán a vírushelyzet sokakat elriasztott a szüreteléstôl, de harmadany-
nyian is megtöltöttük szôlôvel a ládákat, mégha dagasztani is kellett sarat a szôlôsorok között. A kórus hölgyei a fürtök nyesegeté-
se közben is vidáman énekeltek. Mikor visszatértünk a Népházba, már sütött a nap, Varga Béla és Erdei Jani préselôjüket összerakták, 
és megindult a mustkészítés. Horváth Peti pincepörköltjével mindenki elégedett volt, kedves hölgyek fi nom süteményeiket mindenki szí-
vesen fogadta. Ebéd után Viniczai Sanyi érdekes és értékes kvízjátékával szórakoztatott bennünket. Köszönjük a szervezôk munkáját.

Kertbarát Kör hírei

A növényvédelem idei kihívásai
és tanulságai
Október 19-én, hétfôn, 17 órakor, a Táborhegyi Népházban. 
Elôadó: Zsigó György
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HEGYVIDÉKIEK 
INGATLANIRODÁJA
és használt lakások értékesítése és bérbeadása

www.obudalux.hu | www.aranyhegyi.hu

HÍVJON BIZALOMMAL!
+36 30 696 6969  | +36 30 696 6900

ÓBUDALUX
INGATLANIRODA

TESTVÉRHEGY
TÁBORHEGY

REMETEHEGY
MÁTYÁSHEGY
ARANYHEGY
ÜRÖMHEGY

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

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

Forster Judit
irodavezeto-építész

Péceli Edit
ingatlanközvetíto

1037 Budapest, Erdoalja út 46.
Kolléganoink földrajzi területre specializálták munkájukat:

Építési telkek, családi házak, új építésu 

FOTÓS-VIDEÓS VÁLLAL:
Családi fotózást/videózást, portré, 

szülinapi és egyéb rendezvények

vagy akár házi kedvencek megörökítését.

Áraim jelentősen kedvezôbbekaz általánosnál,
mivel nemrég kezdtem el hivatásos pályafutásomat.

Részletekkel kapcsolatban, illetve bármilyen 
kérdésével, kérem írjon az alábbi e-mail címemre:

vadasz.akos91@gmail.com

+36 30 501 0496

Iskola-előkészítő foglalkozás
a Táborhegyi Népházban, 
az iskolába készülő óvodásoknak
hétfőn 17:00, pénteken 8:00 órától. 

Jelentkezés a +36 20 207 9948-as telefonszámon. 

A foglalkozásokon a tanuláshoz szükséges képességek

– nagymozgások, írásmozgás, beszéd, matematikai készségek, 

emlékezet, stb. – erősítése, fejlesztése történik. 

FELMERÜLŐ PROBLÉMA ESETÉN

ÁLLAPOTFELMÉRÉS, EGYÉNRE SZABOTT FEJLESZTÉS 

ÓVODÁSOKNAK, ISKOLÁSOKNAK!

Ôszi takarítás a Hegyi utcákon. A már hagyományos környezetvédô programunkon idén 52-en vettek részt. (Sajnos vannak, akik a fotóról lema-
radtak.). Sok hegyi család részt vett, még Csongrádi képviselô úr is leányával. Munkánkban segített a kellemes idôjárás, jólesett a vidám hangulatú 
kerti virslizgetés. Köszönjük az Erdôalja Isi tanárainak Szánáné Misuth Zsuzsannának és Basa Istvánnak közremûködését a szervezésben, vala-
mint az Önkormányzatnak az eszközöket, és a teli zsákok elszállítását. Tapasztalatunk, hogy idén nem volt annyi szemét az utcákon, mint tavaly.


