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ÓHEGY--HÍREKHÍREK
Kertbarát Kör

A metszés technikája

Tanfolyamismertetô:
Fónod Attila

kertészeti szakértô.

Találkozó: 
november 9-én, hétfôn, 17.00 órakor,

a Táborhegyi Népházban

(Részletek a 3. oldalon.)

Adventi koszorút
készítünk

a Táborhegyi Népházban.

Kicsinyeknek rajzfoglalkozás.
november 26-án,

csütörtökön 18:00 órától.

Belépés ingyenes, a kellékek ára 1200.- Ft.
Résztvevôk száma korlátozott.

Kérjük, feltétlen regisztráljon:

egyesulet@ohegy.hu

Felnôttek és gyermekek
jelentkezését várjuk.

(Részletek a 3. oldalon.)

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!”

Adventi túra
az egykori Gercse falu

Árpád-kori templomához

november 28-án

(Részletek a 3. oldalon.)

FELHÍVÁS
Rendezvényeinket a járványügyi 

rendelkezésekhez igazodóan tartjuk 
meg, vészhelyzetben elmarad.

Kérjük, a rendezvény elôtt tekintse 
meg honlapunkat, ahol a legfrissebb 

információkat találhatja:
www.ohegy.hu

Programok:
Kertbarát kör nov. 9. h. 17:00
Óhegy-próba - meghallgatható nov. 21. szo 12:00-tól
Ádventi koszorúkészítés nov. 26. cs. 18:00
Jön a Mikulás a Virágos-nyeregbe dec. 6. vas. 16:00

A következô lap megjelenésének idôpontja:

2020. november 26.

Hangversenyélmény vírusos idôkben is!

Óhegy - nyilvános próba
Az Óbudai Kamarazenekar nyilvános zenekari próbája a Táborhegyi Népházban.

Megtekinthetô interneten:
november 21-én, 12 órától
www.obudaikamarazenekar.hu

„Óhegy nyilvános próba 20201120” feliratra kattintva.

(Részletek a 3. oldalon)

JÖN A MIKULÁS
december 6-án, vasárnap 

a Virágos-nyeregbe

ITTHON NYARALTUNK címmel Czeczei József fotókiállítása nyílt meg a Táborhegyi 
Népházban. A kiállítás képei a csodálatos Hármashatárhegy és közvetlen környezetének 
látványaiból, valamint a Balaton, a Tisza, a Tisza-tó különleges világából ragadnak ki egy-

egy pillanatot. A kiállítás 2020. december 9-ig megtekinthetô.

***



Korábban, a XVIII.-XIX. szá-
zadban több kisebb temetô szol-
gált temetkezési helyül Óbudán. 
A Táborhegyen is volt egy te-
metô, 1881-tôl a Bécsi út – Tá-
borhegyi út - Farkastorki út - La-
borc utca által övezett területen, 
késôbbi nevén Óbudai Öregte-
metô, ahol különbözô felekeze-
tek számára szolgáltak kápol-
nák, ravatalozók és parcellák. 
Helyhiány miatt azonban 1910-
ben új temetôt kellett megnyit-
ni, és ekkor a Táborhegyi Öreg-
temetôt bezárták és nyílt meg 
az Óbudai újtemetô. Megnyitása 
után számos család vitte át oda 
az elhunytjait.

Az új óbudai temetô szép 
fekvésû, az Arany-hegy és a 

Testvér-hegy lábánál húzódik. 
A Bécsi út, a Pomázi út és az 
Aranyhegyi patak által határolt 
háromszög alakú sík területen 
alakították ki. Jelenlegi területe 
25,4 ha, a 60-as évek elején tör-
tént bôvítéssel együtt. Az 1922 
óta fennálló és ma is mûködô 
izraelita temetô beékelôdik te-
rületébe.

A kapun belépve azonnal 
szembetûnik a fôbejárat eszté-
tikus kialakítása és az épületek 
elhelyezkedésének rendje, mely 
egy egységes tervezési koncep-
ciót tükröz. A fôbejáraton belüli 
tér meghatározó eleme az 1931-
ben épült római katolikus kápol-
na, melyet két oldalról közrefog 
az iroda és a lakások hasonló 

stílusban kialakított épülete. 
A temetô sajátos elrendezési 
formáját a köröndökbe torkol-
ló háromszög alakú parcellák 
alkotják. A terület fásítása már 
a megnyitáskor megkezdôdött. 
A parcellák körül telepített 40-
60 éves kôris, juhar, hárs és 
vadgesztenye fasorok igen nagy 
ökológiai értéket jelentenek a 
fôváros számára. Legöregebb fái 
a Pomázi úti kerítéssel párhuza-
mosan futó 80-90 éves vadgesz-
tenye fasorban láthatók.

A ravatalozót a fôbejárattól 
távolabb, az egyik köröndön épí-
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Óbudai újtemetô története

Budapest biztonságos fôváros. Szeretnénk, 
hogy ezt tapasztalják meg a fôvárosi polgárok 
a közelgô ünnepek kapcsán, a temetôi látoga-
tások alkalmával is. Kérjük, fogadják meg ta-
nácsainkat, hogy a megemlékezés alkalmával 
ne érje Önöket kellemetlenség!
1.  Figyeljenek biztonságukra, táskájukat, 

értékeiket ne hagyják ôrizetlenül! Sajnos, a 
temetôkben is elôfordulnak tolvajok! 

2.  A személyes tárgyaikat, ékszereiket kér-
jük, hogy a felsô ruházatuk alatt, idegen 
szemektôl rejtve viseljék! 

3.  Lehetôleg a sötétedés beállta elôtt keressék 
fel a sírkerteket! Erôszakos bûncselekmé-

nyek ritkán fordulnak elô a fôvárosban, de 
ezzel a lépéssel is sokat tehetnek bizton-
ságukért! A rokonok, ismerôsök, barátok 
együtt menjenek, a fi atalok kísérjék el az 
idôsebb hozzátartozóikat! 

4.  A temetôi látogatásnál se hagyjon gépko-
csijában értékeket, kerékpárját zárja le! 

5.  Virágot a hivatalos árusoktól vásároljanak! 
Vannak, akik ellopják a temetôkbe kitett 
csokrokat, és azokat megpróbálják újra 
eladni! Ha ilyet vagy hasonlót tapasztal, 
értesítse a biztonsági szolgálatot! 
Békés megemlékezést kíván

a Budapesti Rendôr- fôkapitányság

tették meg az 1930-as években.
A fák és épületek mellett a 

temetô szépségét fokozzák a 
fennmaradó 60-70 éves sírok, 
sírboltok síremlékei, bizonyítva 
az óbudai sváb polgárság jómó-
dúságát.

1987-ben nyílt meg az elsô 
olyan parcella, amelyik hant 
nélküli sírhelyükbôl áll. Egy tel-
jesen új temetkezési forma vált 
lehetôvé, az 1992-ben megépült 
szóróparcellában.

A szóróhely a hamvak befo-
gadására szolgáló bazalt kövek-
bôl megépített kúttal, a kiegé-
szítô gépházzal és az ízlésesen 
alkalmazott kertépítészeti meg-
oldásokkal együtt alkot egysé-
ges képeket.

A temetô megújulásának 
szép példája a 26-os parcellában 
kialakított, újszerû formákkal 
megoldott és esztétikusan elren-
dezett urnás temetkezési hely.

1998-ban megépült a fôbejá-
rattal szemben a kegyeleti park, 
ahol a temetôlátogató gyertyát 
gyújthat, virágot helyezhet el 
távol nyugvó hozzátartozói em-
lékére.

A park közepén az örök élet 
jelképét, a mondák szerint tûz-
bôl újjáéledô fônixmadarat, Mé-
száros Mihály szobrászmûvész 
alkotását láthatjuk.

forrás: btirt.hu

TANÁCSOK
MINDENSZENTEK KAPCSÁN A TEMETÔKBE, SÍRKERTEKBE LÁTOGATÓKNAK
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Hegyvidékünkre immáron 24. 
éve mindig lovon jön a Mikulás hosz-
szú szakállával, teli puttonyával, és 
megajándékozza a gyermekeket! 

Idén is jön. Most is kimegyünk 
16.00 órára a Virágos-nyeregbe, ott 
tábortûz mellett várjuk a lovon ér-
kezô Mikulást, és persze nagyon vi-
gyázunk, hogy el ne tévedjen. Akik 
közösen szeretnének felsétálni a 
nyeregbe, azokat 15.15-kor várjuk 
az Erdôalja úti buszvégállomásnál. 
Útközben krampuszok tesznek fel 
találós kérdéseket, és amelyik gyer-
mek helyes választ ad, az szalon-
cukrot kap tôlük. 

Nagyon készülünk a Mikulás fo-
gadására. Reméljük, sokan eljönnek 
majd. Aki jön, hozzon magával lám-
pát, meleg ruhát és alkalmas cipôt. 

A vírushelyzet miatt bezárjuk a 
Táborhegyi Népházat a Mikulás elôl, 
inkább a kicsinyek is jönnek velünk 
a nyeregbe. 

A mikulásjegyeket november 
23-tól lehet kapni az Erdôalja úti 
ABC-ben, és a Táborhegyi Népház-
ban Soltész Tünde gondnoktól. A 
jegy ára 800.- Ft, mely a résztvevô 
gyermek Mikulás csomagját foglalja 
magába.

A nyeregben, reméljük nem lesz 
rossz idô. Hideg ellen kínálunk forró 
teát, forralt bort, aki pedig megéhe-
zik, az a Vörösvári úti Pizza Paradi-
csom étterem kínálatát kóstolhatja.

Minden kis és nagy gyermeket, 
felnôttet és családot szeretettel vár

az Egyesület Vezetôsége

Szerelmek szövôdnek elsô látásra és 
kezdôdhetnek a régi összekötô szálak felis-
merésével is. Az Óbudai Kamarazenekar már 
muzsikált e falak között, negyedszázaddal az 
Óhegy Egyesület megszületése elôtt is.

Régi zenésztársaink közül Füredi Irén 
kezdeményezte, hogy zenéljünk egyet ismét 
Óhegyen. Ma ugyan nem így hívják ôt, de 
az egykori tinilányokat ma is úgy szólítjuk, 
mint egykoron, a névsorban és a mobiltele-
fonomban is így szerepelnek. Irén kezdemé-
nyezése sikerült.

Az Óbudai Kamarazenekar tagjai szeret-
nek ide jönni, mert olyan kedves fogadtatás-
sal találkoztak 2013. május 10-én, és azután 
sokszor, mert ez nekünk is egy nagy élmény. 
A tavaszra tervezett hangverseny elmaradt a 
koronavírus miatti korlátozások eredménye-
ként. Olyan ötletünk támadt, hogy akármi 
is lesz, legyen mód hallani és látni minket 
idén is a Népházban. Most nem hangverseny 
lesz, hanem egy nyilvános próba. Felvételét 
meg lehet majd tekinteni az interneten. Ez 

alkalommal nem csak elôjövünk, meghaj-
lunk, muzsikálunk, élvezzük a végén tapsot 
és a hallgatóság vendégszeretetét, hanem 
hallgatóinknak bemutatjuk, hogy karmeste-
rünk, Gazda Péter, miként készíti elô zene-
karunkat egy élményt adó koncertre.

Régi kedvenc zenedarabjaink közül meg-
szólal majd:
- Mozart: B-dúr Divertimento KV.137.
- Vivaldi: G-dúr concerto vonósokra FXI/ 41
- Mozart: D-dúr Divertimento KV.136.

A zenekari próbáról 2020. november 
20-án, pénteken este felvétel készül, amely 
megtekinthetô november 21-én 12:00 órától 
az Óbudai Kamarazenekar honlapján, a

www.obudaikamarazenekar.hu,

az „Óhegy nyilvános próba 20201120”

feliratra kattintva. Megtekinthetô, meg-
hallgatható számítógépen, tableten, mobil-
telefonon. Ez tehát nem egy hangverseny, 
hanem egy koncert születési titkait feltáró 
próba felvétele. A koronavírus interneten ke-
resztül nem fertôz! Jó szórakozást!

Ádvent a keresztény hagyomány szerint 
az Úr eljövetelét megelôzô négyhetes vára-
kozás idôszaka, a Karácsony ünnepe elôtti 
negyedik vasárnap kezdôdik. A várakozás 
szimbóluma a gyertyákkal díszített adven-
ti koszorú, melynek története az 1800-as 
évek elejére nyúlik vissza.

Most mi is koszorút készítünk. A szal-
mából készült koszorúalapot örökzöld 
ágakkal borítjuk, majd a hagyomány 
szerint arra három lila, és egy rózsaszín 
gyertyát rögzítünk. A gyertyák között a 
koszorút tetszés szerint szalagokkal, ter-
mésekkel (makk, toboz, nyerslevelek, 

stb.) díszíthetjük. A gyertyák szimbolikus 
jelentéssel bírnak, a katolikus szimbolika 
szerint egy-egy személyre vagy közösségre 
utalnak:

- Ádám és Éva – mint akiknek elsôként 
ígérte meg Isten a megváltást (hit – lila 
gyertya);

- A zsidó nép – akinek megígérte, hogy 
közülük származik a Messiás (remény – lila 
gyertya);

- Szûz Mária – aki megszülte a Fiút 
(öröm – rózsaszín gyertya);

- Keresztelô Szent János – aki hirdette 
Jézus eljövetelét, és készítette az utat az 

emberek szívéhez (szeretet – lila gyertya). 
Ha a koszorúk elkészültek, vasárnap (no-
vember 29-én), otthonunkban már az elsô 
lila gyertyát meg is gyújthatjuk, majd min-
den héten eggyel többet. A rózsaszínt tehát 
a harmadik vasárnap, az utolsó vasárnapon 
pedig mindegyik egyszerre világít. 

Készítsünk együtt az ádventi koszorút! 
Amíg a nagyobb gyermekek a szüleikkel 
vagy a nagyival a koszorút készítik, addig 
a kisebbek a várakozás ünnepéhez kötôdô 
képeket színezhetnek. A vírushelyzet adta 
kötöttségek miatt azonban a résztvevôk lét-
száma korlátozott, ezért kérjük, hogy 

november 24, kedd estig regisztráljon 

interneten az egyesulet@ohegy.hu

címen. A belépés ingyenes, a kellékek ára 
koszorúnként 1200.- Ft. Várjuk felnôttek és 
gyermekek jelentkezését.

Egyesület Vezetôsége

Adventi koszorút készítünk
a Táborhegyi Népházban (1037 Toronya utca 33.), 
november 26-án, csütörtökön 18:00 órától

Hangversenyélmény vírusos idôkben is!

Óhegy – nyilvános próba
Az Óbudai Kamarazenekar nyilvános zenekari próbája a Táborhegyi Népházban

Jön a Mikulás!
December 6-án, vasárnap délután 
a Virágos-nyeregbe

Adventi túra Úticél Gercse Árpád-kori temploma.

Gyülekezô: a 137-es busz Erdôalja úti végállomásánál, 
november 28-án, szombaton 9:30-kor

A Hegyvidéki Séta-Kör tagjainak kíván-
ságára, helyismeretünk gyarapítása céljá-
ból idén is elgyalogolunk a Csúcs-hegy nyu-
gati lejtô és a Vihar-hegy által körülhatárolt 
területen fellelhetô egykori Gercse falu 
Árpád-kori Boldogasszony templomához. 
A templomnál mécseseket gyújtunk, majd 
megtekintjük belülrôl is, ahol megismerke-
dünk a templom történetével. 

A túra teljes hossza kb. 5 km, idôtartama 
kb. 3 óra, közben lesz egy kis nassolnivaló 

is. A tempó nem lesz gyors. Túrabot nem 
szükséges, de túrabakancs és réteges öltö-
zet viszont ajánlott.

Visszaérkezés a 137-es busz Erdôalja úti 
végállomásához. 

Szeretettel várunk minden kedves ér-
deklôdôt, családokat, barátokat egy jó han-
gulatú kirándulásra és felfrissülésre. To-
vábbi információ:

Halmágyi Edit
20-590 2975
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Egy ôszi reggelen ülök a számítógépem 
elôtt és éppen azon töprengek, mit válaszol-
jak egy barátom üzenetére, amikor hangos 
kopogás riaszt fel töprengésembôl. Nézem, 
honnan jöhet ez a furcsa hang és arra le-
szek fi gyelmes, hogy a kertre nézô ajtónyi 
ablakunk keretén, alig egy méterre tôlem, 
egy cinke egyensúlyoz, és közben üteme-
sen kopogtat az ablakon. Elmosolyodtam 
gyönyörködve a sokszínû cinkében. Olyan 
kedves, derûs kép volt. Aztán a cinke hirte-
len abbahagyta a kopogást az ablaküvegen, 
felszállt, ott csapdosott velem szemben az 
ablak elôtt, majd leereszkedett az ablakke-
ret másik oldalára és tovább kopogtatott az 
üvegen. Egy idô után elrepült én meg visz-
szamélyedtem a levélírás rejtelmeibe.

De alig telt el néhány perc, a kopogtatás 
kezdôdött elôröl. A jelenet vagy 3, 4-szer 
megismétlôdött és közben észrevettem, 
hogy a kopogtató cinkén kívül még további 
4-5 cinke és veréb ül az ablak elôtt hajla-
dozó ágakon, és mintha engem fi gyelnének. 
Ez jó néhány percig folytatódott, aztán fog-
ták magukat és tovább szálltak. Alig telt 
el 10 perc, kezdôdött a színjáték elôröl. És 
akkor hirtelen rádöbbentem, mit jelent ez 
az egész.

Minden télen, ôsztôl tavaszig szorgal-
masan etetem a kertben a madarakat. Nap-
raforgó magot szórok etetôkbe, boltban 

kapható faggyúgömböket akasztgatok több 
helyen. Idén valahogy a jó idô miatt még 
nem kezdtem el az etetôk feltöltését és az 
egyik etetô néhány méterre az emlegetett 
ablaktól üresen himbálódzik egy ágon. Le-
het, hogy a cinkék engem akarnak fi gyel-
meztetni, emlékeztetni, hogy elmulasztot-
tam a kötelezettségemet? Miért nem jössz 
már és hozod azt a jó fi nom magot: kopog-
tatta a cinke. Elfeledkeztél rólunk? Ébredj 
már, nincs ennivalónk, hogy fogjuk így át-
vészelni azt a rusnya telet?

Összekapkodtam magam, irány a piac. 
Két nagy szatyor napraforgó maggal tértem 
vissza és egy óra múlva már tele volt az 
etetô fi nom falatokkal. Azóta nincs kopogás 
és a cinkék, a verebek vígan szemezgetnek 
az etetôben. Ez nem mese. Ez szóról szóra 
így történt, ahogy elmeséltem. Persze lehet 
véletlen is az egész.

Mindenesetre érdekes és elgondolkozta-
tó találkozásom volt a testvérhegyi cinkék-
kel.

Dr. Gedeon András

Repül az idô... ez egy régi – de igaz köz-
hely – még akkor is, ha egy-egy helyzetben 
ennek ellenkezôjét érezzük. Ha csak ker-
tünk idei évére gondolunk, akkor is igazo-
lódni látszik a megállapítás. 

Január-februárban még inkább csak ter-
veztük bokros teendôinket, a palánták még 
fûtött helyen pihentek, de a vetômagokat 
már javában vásárolhattuk. A márciusi jó 
idô szorgos munkában találta az elkötele-
zett kertészeket. Sajnos akkor már nem me-
hettünk sokfelé, talán azért is esett olyan jól 
a testmozgás a friss levegôn. Felértékelô-
dött a saját kertben átélhetô testi-lelki-szel-
lemi felfrissülés.

Áprilisban folytatódott az igazi tavasz, 
a nyuszik már az ébredô kertekben vé-
gezhették mesebeli tevékenységüket. A 
havi nagy hôingadozást viszont nem jól 
tolerálták növényeink. A gyümölcsfák és 
szôlôk sok mindent túlélnek, a termés 
sorsa mégis minden évben nehezen ki-
számítható.

A május nagyjából hozta a várt érté-
keket, beleértve, sajnos, a fagyosszentek 
hatását is. Júniussal nyári hónapra fordul-
hattunk, az idônkénti esôk jót tettek, mint 
mindig. Szerencsére nyáron a szélsôséges, 
tartós kánikula elkerült minket errefelé, 
a Kárpát-medencében – ôseink jól tudták, 

hol kell letelepednünk. A július végi lehû-
lés sajnos rátett még egy lapáttal az addigi 
hôsokk okozta károkra.

Szeptember szépen, kíméletesen fordí-
tott minket az ôsz irányába. A barátságos 
idôjárás kertészkedésre, sétára, mindenre 
alkalmasnak bizonyult. Október hónapunk 
már morcosabb arcát mutatva erôteljesen 
jelezte, hogy búcsúznunk kell a szezontól. 
Itt az ideje a téliesítésnek, nincs mire vár-
ni.

Novemberben még jobban örülünk, 
amikor szép napos idôre ébredünk. Ha az 
idôjárás engedi, élvezhetjük a mozgást a 
szabadban, a zord idô viszont a „kuckózás-
ra” alkalmas. Igazi kincs lehet egy forró tea, 
a kertünkbôl származó szárított gyógynövé-
nyekbôl.

Ugye, hogy elrepült tizenegy hónap? 
Kerti tennivalóink most kimerülnek a tanul-
ságok levonásából, a jövô szezon átgondolá-
sából. Saját kis „édenkertünk” mindig örül, 
ha foglalkozunk vele. Mert a kertész mindig 
kertész – még ha nem is látszik rajta.

A teljesség kedvéért az utolsó hónap-
ról is ejtsünk szót: várhatóan december is 
ugyanilyen gyorsan elrepül, remélhetôleg a 
Mikulás érkeztével és az év végi készülô-
déssel hangulatos napoknak nézünk elébe.

Mikóné Ormos Márta

Októberi találkozónk jó alkalmat terem-
tett nyári tapasztalataink felfrissítésére. 
Ismétlés a tudás anyja, ezt a kártevôk, 
gombák is tudják – és sajnos a kertünkön 
is gyakorolják. Zsigó György növényorvos 
ezen a területen is igazán hasznos taná-
csokkal tudott ellátni bennünket. A jól 
bevált növényvédelmi módszerek mellett 
az újabb, biztató megoldásokról is hall-
hattunk. Akinek lenne még kérdése, vagy 
most nem tudott eljönni, az írásban, köz-
vetlenül elküldheti kérdéseit a zsigogy@
gmail.com e-mail címre.

Felmerült újra a szakszerû metszés 
ismeretének hiánya. Következô találko-
zónkon Fónod Attila kertészmérnököt kö-
szönthetjük, aki a szôlô és a gyümölcsfák 
metszésérôl tart rövid ismertetôt, majd 
tájékoztatót ad egy tavasszal induló, elmé-
leti és gyakorlati oktatást tartalmazó tan-
folyamról, mely kezdôknek és haladóknak 
egyaránt hasznos.

Mikóné Ormos Márta
kertbarat.ohegy@gmail.com

Egy év a kertünkbenKertbarát Kör hírei

A metszés technikája
Fónod Attila kertészeti szakértô.
November 9-én, hétfôn, 17:00 órakor, 
a Táborhegyi Népházban

Kopogtatnak a cinkék
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Talán emlékeznek még: egy 
hónapja egy megható történetet 
meséltem egy kisfi úról, aki ott 
volt, amikor öreg, ír farkasku-
tyáját, Belkert, gyógyíthatatlan 
rákbetegsége miatt elaltatták. 
Az amerikai kisfi ú, akit Shane-
nek hívnak, utoljára még megsi-
mogathatta öreg kutyáját, aki a 
kezei között békésen elaludt. A 
továbbiakat az orvos mesélte el:

„Csendben ültünk egy ideig, 
és valahogy elhangzott a szo-
morú kérdés: miért rövidebb a 
kutyák élete, mint egy embe-
ré? Shane csendben hallgatott, 
majd azt mondta:

– Én tudom, miért.
Döbbenten néztünk a fi úra, 

akinek a szavai aztán mélyen 
megérintettek. Azt mondta:

– Az emberek azért élnek 
sokáig, hogy megtanulhassák, 
hogyan lehet jónak lenni. Aho-
gyan 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…”

És most akkor arról, hogy ho-
gyan is számolhatjuk ki, ponto-
sabban: hogyan hasonlíthatjuk 
össze egy kutya életkorát az 
ember éveivel.

Régóta foglalkoztatja az 
emberiséget – mivel mindent 
szeretünk emberi léptékekkel, 
tudással és érzelmekkel meg-

magyarázni –, hogy hogyan le-
het saját éveink számával meg-
határozni egy kutya életkorát. 
Vagyis, hogy egy kutyaév vajon 
hány emberi évnek felel meg? A 
legáltalánosabban elterjedt né-
zet szerint hetes a szorzószám, 
vagyis 1 kutyaév 7 emberév, 
tehát egy 10 éves kutya olyan, 
mint egy 70 éves ember. Ami 
egyébként nagyjából stimmel 
is. Amikor ezt valaki kitalálta, 
gondolom, a 70 év még egy tisz-
teletre méltó kor volt, a 10 éves 
kutya kora hasonlóan annak 
számított, így jöhetett ki ez a 
váltószám.

Azonban, ha ez idôs korban 
igaz is lehet, gyerekkorban alig-
ha, hiszen egy 1 éves kutya már 
akár szülni is képes, míg ez egy 
7 éves kislányról nem nagyon 
képzelhetô el. Ezért az elsô évet 
nem héttel, hanem tizenkettô-
vel szorozták meg, a többinél 
maradt a hét. Így a tízéves kutya 
emberi kora nem 70, hanem 75 
év lett. Egész eddig ezzel is el-
voltunk, mígnem a San Diegó-i 
(USA, Kalifornia) egyetem eto-
lógus csapata a közelmúltban 
különbözô korú labrador retrie-
vereket vizsgálva, meg nem cá-
folta ezt az elképzelést.

Most egy nehéz kicsit bekez-
dés következik… „A kutatók a 
metiláció folyamatát vették ala-
pul – a metiláció a DNS kémi-
ai módosulását jelenti –, s azt 
vizsgálták, hogy hol és mennyi 

található meg a mintákban a 
metilcsoport vegyületeibôl. Bi-
zonyos kémiai folyamatok az 
örökölt genetikai szekvencia 
módosítása nélkül is képesek 
ki- és bekapcsolni a géneket, a 
metiláció is egy ilyen jelenség. 
A szakértôk ennek elemzésével 
olyan epigenetikai órát tudtak 
létrehozni, melybôl következtet-
ni lehet az adott genom korára.”

Magyarra fordítva ez nagy-
jából azt jelenti, hogy például 
az emberi szervezetet felépítô 
200 különbözô sejttípus gén-
jei az idô múlásával változnak, 
módosulnak, s ebbôl lehet kö-
vetkeztetni az öregedés egy-egy 
szakaszára. (Remélem, nagyjá-
ból tényleg ezt jelenti…) Ennek 
eredményeként a tudósok már 
korábban megalkották az em-
berekre vonatkozó formulát, s 
most ugyanezt a modellt egy 
másik faj, jelesül a kutya eseté-
ben is alkalmazták.

A kutatók 105 különbözô 
korú labrador vérmintáját vizs-
gálták meg. Az eredmény: egy 
egyéves kutya 30, míg egy 
négyéves egy 52 éves ember-
nek feleltethetô meg, hét év 
felett az állatok öregedése lel-
assul – állítják. Egyelôre csak a 
labradorokra alkották meg ezt 
az életsort, más kutyafajták ta-
lán másként öregedhetnek, ép-
pen ezért a módszert majd más 
kutyafajtán is kipróbálják. Elsô 
hallásra meglehetôsen morbid-

nak tûnik ez a számítás. Ugyan-
is, ha belegondolunk, akkor egy 
félszáz éves ember - aki egészen 
biztosan elérkezett már életútja 
feléhez - nem élhet még egyszer 
ugyanennyit, míg egy négyéves 
kutya, az esetek többségében, 
még ha nagytestû is, nyugodtan 
éldegélhet még további négy 
évet. És azt az elsô évre kiszá-
molt 30 évet is sokallom: egy 
egyéves kutya vitalitása össze 
nem hasonlítható egy 30 éves 
ember életvitelével.

Mindenesetre érdeklôdés-
sel várom az új eredményeket, 
addig azonban mindazok, akik 
véletlenül nem lettek világhírû 
mikrobiológusok, valamint az 
epigenetika szakértôi, nyugod-
tan használják a 12, majd a 7 
éves kombinációt…

Szücs Gábor

Talán nincs is olyan ember, akinek mó-
kás találkozásokról ne volna érdekes mesél-
ni valója.

Hogy aztán az élmény, ami a találkozá-
sok után marad, jóféle lesz, vagy kellemet-
len – úgy utólag – embere válogatja.

Míg az egyik ember kisugárzása vonzó, 
addig másvalaki körül szinte szikrázik az 
ilyen-olyan ’aura’, vibrál a légkör. Életünk 
során sokféle találkozás adódott, adódhat. 
Ismerôsökkel, barátokkal, rokonokkal. A ro-
konság még ki is terjedhet. A találkozás le-
het: várt, váratlan, meglepô, furcsa. Sokszor 
olyan valakivel is összehozhat a jó sors, 
amikor rácsodálkozhatunk: milyen kicsi is 
a világ. Ilyen nincs is. Nézzünk példákat, 
mire is lehet gondolni! 

Meséli egy középkorú ismerôs, fi atal 
korában a családjával együtt pár évet egy 
távoli kontinensen élt. Most felnôttként egy 
német-angol nagyvállalat munkatársa ide-

haza. Nemrégiben ellátogatott a cégéhez az 
egyik társtulajdonos, bizonyos Mr.Jack. Az-
tán a csapatépítô tréningen azt mesélgette - 
nosztalgikus hangulatban - évekkel ezelôtt, 
hogy s mint élt ugyanakkor, ugyanabban az 
országban, amirôl az ismerôs már említést 
tett. Viszont amirôl, akikrôl beszélt, az kö-
zös emlékeket idézett. Azért volt az egész 
érdekes, mert ott nem ismerték egymást.

Más. Valaki talált az interneten egy kutya-
kozmetikust, akivel, míg nyírta a ’kedvencü-
ket’, beszélgettek is. No, mi derült ki? Ugyan-
arról a településrôl származnak, még közös 
ismerôsökre is vissza tudtak emlékezni.

Más. Mesélte a szomszéd néni, hogy a 
lánya korábban Amerika egy távoli szegle-
tén élt. Mit tesz Isten? Arrafelé turnézott egy 
hazai artistacsoport. Nagy örömére. ’Ámor’ 
úgy intézte, az egyik artista feleségül vette a 
lányát. Hál’Isten az unokák már idehaza szü-
lettek.

Amúgy nem kell messzire menni. Itthon 
is találkozhatunk bárkivel, bárhol, pár szó 
után kiderülhet: esetleg távoli rokonok va-
gyunk. Legalább is van közös ismerôs, aki 
jó szívvel említette már a nevünket.

Az is egyfajta találkozás, amikor várat-
lanul lelepleznek minket, amint valami jó 
kis meglepetést készítünk elô. Aztán mi-
csoda blamázs, amikor az utcán olyasvalaki 
jön szemközt, akivel nagyon nem óhajtot-
tunk találkozni, és éppen semmi kedvünk 
jópofi zni. Ezzel együtt, ha nyitottak mara-
dunk az emberi kapcsolatokkal, akár isme-
retlenektôl is egy szimpatikus pillanatot, 
egy jó ötletet is kaphatunk. 

Végül. Azt tartják, csak a hegyek nem 
találkoznak. Viszont, ha a hegy nem megy 
Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez! 
Nos, ez aztán tényleg már nem is ide tar-
tozik.

Zárjuk hát mosollyal a történetet. Miért 
is ne tennénk? Hiszen a mosoly megszépít 
és módfelett a jóindulatról biztosít!

W. Grass

Valójában hány éves a kutyám?

Találkozások
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Megértésüket kérem a bibli-
ai hasonlatért (Jel 15-16, 1), de 
nekem a Hármashatár-hegy je-
lentette hosszú éveken át – az 
egész életre hatással lévô gyer-
mekkorban – a Földet. Azt a föl-
det, amelyre a hét poharat a min-
denkori társadalom öntötte rá...

Az antennák a rádióhullámok 
sugárzására és vételére haszná-
latos eszközök. Kétségtelenül 
hatékonyságuk magasság-ará-
nyosan növekszik. A mûsza-
ki-technikai elvek kihasználása 
érdekében egyértelmûen leg-
magasabb pontokra, – ahol csak 
lehetett – a hegycsúcsokra ke-
rültek. És a Hármashatár-hegy 
sem volt kivétel…

Az évtizedekig zárt honvéd-
ségi majd munkásôrségi terü-
leten (lásd második csapás) 
összesen nyolc acélszerkezetû 
adótorony épült. Közülük négy 
(egy nagy, két kisebb és egy ki-
csi) a BKV Rádióklub területén, 
amelynek jogelôdjét 1958-ban 
telepítették a hegyre. Mészkô 
épülete eredetileg a Pilótaott-
hon és hangár asztalos mûhelye 
volt, ahol gépeket készítettek és 
javítottak.

A jelenlegi Rotter János tu-
ristaház zárt udvarán áll egy 
közepes méretû adótorony. A 
turistaház mögött pedig két 
nagy (mindkettôt a Munkásôr-
ség építette), amelyeket évek 
óta elbontásra szántak.

Az egykori zárt területen van 
még a HM közepesen magas, 
ôrzött tornya és a terület déli 
határán egy magas acél torony.

A zárt területen kívül – az 
ivóvízmedence mellett – maga-
sodik a legmagasabb torony, tele 
parabola antennákkal. A Vízmû-
vek mellette lévô 24 méteres an-
tennája eltörpül a „nagy” szom-
széd mellett. Természetesen a 
HM és a Rádióklub kivételével 
a többi adótorony nincsen sem 
a térképen, sem a nyilvántartá-
sokban feltüntetve.

Engedtessék meg egy lát-
szólagos kitétel. A rendszervál-
tozás elôtt az M = 1:10000-es 
topográfi ai (korábban „kato-
nainak” nevezett „Titkos”) 
térképeken a honvédségi és a 
szovjet katonai területek, gya-
korló pályák többségét nem 
tüntették fel. Úgy ábrázolták 
azokat, mint a szomszédos te-
rület-használatokat, többnyire 
erdô vagy rét jelöléssel. A hely-
zet mára sem sokat javult. A 
folyamatosan aktualizált Goog-
le térképen a Hármashatár-he-
gyen a következô feliratok 
szerepelnek (északról délre ha-
ladva): Hármashatár-hegy sik-
lóernyôs starthely, Rotter Lajos 
Turistaház, Hármashatár-hegyi 
Erdei Iskola, Hangár Budapest, 
Hangár Bistro, Hármashatár-
hegy Északi Kilátó, Guckler Ká-
roly-kilátó, Légvédelmi bunker 

I, Udvarház Étterem, ORFK-to-
rony. A Hármashatár-hegyen, 
az egykori zárt területen emelt 
hat adótoronynak hûlt helye… 
Jóllehet égbe meredô sziluett-
jük több kilométeres távolság-
ból látható.

A Budai-hegység turista-
térképe (Cartographia Kft, 
2018) már megengedôbb: a 
hegycsúcson hat „toronyszerû 
építmény” jelmagyarázattal 
ábrázolja az acélszerkezetû an-
tennákat (azonos jelmagyará-
zati jellel, mint az ORFK 92 m 
magas vasbeton-acél adótornyát 
a Felsô-Kecske-hegyen).

A hegycsúcsokon megjelenô 
objektumok rendeltetésük, 
nagyságuk és láthatóságuk sze-
rint igen eltérôek. A földmérési 
alappontok tájképi szempontból 
„láthatatlanok” maradtak. Az 
egykor védelmi célú várakat 
valamint a kilátókat tájba illôk-
nek tekintjük. Rendeltetésükbôl 
adódóan ab ovo a hegytetôkre 
kellett kerülniük. Adótornyot 
viszont lehet sík területre is ál-
lítani (lásd a Száva utcában lévô 
Telekom adótorony 154 m).

Objektumok tájrendezési 
módszerekkel közvetlenül a 
fák magasságáig takarhatók el. 
A gyakorlatban ez az érték há-
rom-négy emeletnyi, azaz maxi-
mum 15-20 méteres mûvi léte-
sítményekig lehetséges. Kitûnô 
példa a lakóépületek fákkal 

történô eltakarására az 1958 és 
1962 között épített Óbudai Kí-
sérleti lakótelep.

Az adótornyok viszont mesze 
meghaladják a néhány szintes 
magasságot, pontosabban an-
nak többszörösei. 

Építmények eltakarása sík 
területen közvetett módszerrel, 
azaz nagyobb távolságra az ob-
jektum körül fák, fasorok, erdô-
sávok telepítésével lehetséges.

Van aki észre sem veszi, van 
akit irritál a tájkép károsítása. 
Márpedig az adótornyok kima-
gasodó acélvázait egyértelmûen 
vizuális szennyezésnek tekin-
tem. Élettartalmukat tekintve 
tartós látvány-károsítást, táj-
képi konfl iktust okoznak. Va-
lamennyi építési tevékenység 
esetében – megbízónak és ter-
vezônek egyaránt – fi gyelembe 
kell vennie, hogy a látvány köz-
tulajdon!

A csapások – azok jellege 
szerint – átmenetileg vagy tar-
tósan a Hármashatár-hegy vég-
ítéletét jelentették. Reményeim 
szerint a Guckler Károly-kilátó 
felépítésével (2016), valamint 
a Hármashatár-hegyi Kiránduló 
Központ és a Rotter Lajos Turis-
taház kialakításával a jövôben 
– ismét bibliai hasonlattal élve 
– legfeljebb csak Bárány legelé-
szik a Hármashatár-hegyen!

Csemez Attila
Fotó (2020): Czeczei József

Egy hegyvidéki tájépítész élményei:

Hét csapás a Hármashatár-hegyre – harmadik csapás

Az antennák folyamatos sûrûsödése a hegycsúcson
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Az óbudai pálos rendi templom és ko-
lostor, mely egykor a mai Farkastorki út és 
Hidegkuti Nándor utca találkozásánál le-
hetett, az oszmán török támadások idején 
– 1526 és 1529, majd 1541 - megrongáló-
dott, komoly épületkárokat szenvedett. A 
pálosok 1541-ben, még az támadás elôtt 
elhagyták az épületegyüttest, amelynek 
sorsa ezzel megpecsételôdött. A török hó-
doltság korszakában a megmaradt épület-
részek köveinek jelentôs részt elhordták 
különbözô építkezésekhez, ami a korban 
teljesen megszokott volt. 

A hosszú évszázadok alatt az egykori 
egyházi épület lényegében eltûnt a föld 
színérôl, ahogy a pálos rend is jó idôre el-
hagyta a Hódoltság területét. Fehéregyhá-
za (Alba Ecclesia) és Árpád vezér sírjának 
legendája azonban megmaradt, többfelé 
keresve annak feltételezett helyét. A tör-
téneti (nemzeti) múlt kutatása és feltárása 
a XIX. század második felétôl jelentôsen 
felgyorsult és megerôsödött.

Ekkor kezdôdött a magyar régészettu-
domány elsô korszaka, amelynek igazá-
ból már a XVIII. század vége felé voltak 
elôzményei (gondoljunk csak Schönvisner 
István 1778. évi aquincumi ásatásaira), 
mégis ekkortól számíthatjuk az önálló 
tudományág hazai megszületését. Ugyan 
sok esetben még elmaradt a mai szemmel 
hivatalos és szakszerû ásatások és lelet-
mentések színvonalától – a modern régé-
szeti terepkutatásról csak a XX. század 
elsô felétôl beszélhetünk, tervszerûségtôl 
pedig csak a II. világháború utáni idôszak-
tól -, mégis rengeteget köszönhet az utókor 
ezeknek a lelkes és elhivatott kutatónak. 
Talán elég megemlíteni, hogy az óbudai 
pálos kolostor- és templomrom, amely a 
XX. századra teljesen eltûnt, csak az ek-
kor készült felmérések, ásatások és rajzok 
alapján – fôleg Henszlmann Imre 1884-
ben készített részletes vázlatainak kö-
szönhetôen – rekonstruálható. 1869-ben a 
Viktória Téglagyárban bôvítés és átépítés 
zajlott, amelynek során felszínre bukkan-
tak különbözô romok, amelyeket késôbb a 
pálos rendhez kötöttek. A Bécsi út és Far-
kastorki út szegletében zajló építkezések 
felszínre hozták a maradványokat, ahol a 
kor vezetô régészeti szakemberei – élükön 
a tudós Rómer Flórissal, a magyar régészet 
atyjával – több ütemben folytattak feltáró 
munkákat. 1877-1888 közötti idôszakban 
is kerültek elô falmaradványok, amelyek 
további vizsgálatoknak vetettek alá.

A feltárások az egyhajós templomot és 
az északi oldalához kapcsolódó egykori 
kolostort, valamint különbözô mellék-
épületeket érintettek. Ez alapján a pálos 
templom 39,5 méter hosszú és 11,5 méter 
széles lehetett eredeti formájában. Maga 
a kolostor egy négyzetalakú udvart ölelt 
körbe, annak keleti szegletében egy ká-

polnával. A templom és a kolostor fekvése 
és tervezése tökéletesen megfelelt a kor-
szak hasonló jellegû és funkciójú európai 
modelljének. A kiszolgáló melléképüle-
tekbôl kevés maradt meg, itt vízvezeték 
nyomaira bukkantak. Kiderült, hogy egy 
tipikus gótikus stílusú, XV-XVI. századból 
származó kolostoregyüttes állt itt koráb-
ban. Rómer Flóris mellett a helyszínre lá-
togatott, és ásatásokat folytatott Némethy 
Lajos (teológus, mûvészettörténész), Tholt 
Titusz (ügyvéd, amatôr régész, akinek 
1886-ban jelent meg a „Fehéregyház és 
Árpád sírja holfekvése és kutatásaim” c. ta-
nulmánya), Foerk Ernô (építész, fôleg egy-
házi épületeket tervezett) és Henszlmann 
Imre (mûvészettörténész, régész) is. Ôk 
állították elôször, hogy az elôkerült ro-
mok az egykori páloskolostor és templom 
maradványai, amelynek egyik legfôbb tá-
mogatója Wekerle László királyi tanácsos 
volt, aki két mûvet is írt a témáról, Árpád 
sírjához is kötve a feltárt leleteket. 1907-
ben kormányrendeletet hoztak, hogy egy 
templomot építenek Óbuda határában Ár-

pád sírjának tiszteletére, de ez nem való-
sult meg.

A XX. század elején, 1910-ben, a tég-
lagyár új tulajdonosa a Bohn Téglagyár 
Rt., körkemencével és présházzal tovább 
bôvítette a gyárat. Ekkor még történt egy 
felmérô ásatás, de az építés során egy je-
lentôs terepszintsüllyesztést végeztek, 
amely végleg elpusztította a maradványo-
kat. Az 1978. évi hitelesítô feltáráskor a 
régészek már csak talajvizet és az elbon-
tott gyárépület törmelékeit találták.

1998-ban a Budapesti Történeti Múze-
um (BTM) régész szakemberei feltáráso-
kat végeztek (Facsády Annamária vezeté-
sével) a szomszédos telkeken, amelynek 
fókuszában római kori sírok, illetve te-
metô volt. Ezen munkálatok során azon-
ban középkori maradványokat is találtak, 
amelyeket az egykori pálos rendi kolostor 
és templom kerítésével azonosítottak.

2018-ban a BTM régészei – Papp Adri-
enn irányításával – végeztek a területen 
felmérést, a most épülô „Nivó lakópark” 
pincetömbjeinek kiemelésekor. Ekkor már 
csak az egykori téglagyár egyes maradvá-
nyai kerültek elô.

Horváth Péter

A pálos rend Óbudán - 3. rész

A Viktória Téglagyár telkén 1884-ben kiásott templom és klastrom Dr. Henszlmann Imre által 
készített alaprajza, kiegészítve a gyárépületek és mai telekhatárok jelölésével.

A a templom osztatlan hajója; B a templom szentélye; C kápolna; D hálóterem az emeleten, 
földszinten ebédlô; E keresztfolyosó; F káptalanház; G konyha és sütô
a) keresztkarzat két oldaltámasza; b) két mellékoltár; c) csigalépcsô; d) körfalak; e) faltö-
redék; f) gazdasági épületek; g) pince; h) gyár kéménye; i) római koporsók; k) kettô, vagy 
római, vagy népvándorlás korából származó csontváz; l) hét keresztény csontváz; x) 
Az alaprajzon ábrázolva vannak a közterület és a lakópark mai telekhatárai: H Hidegkuti 
Nándor út (Hrsz.: 16306/12); I Csikszereda park (a Bécsi út és Farkastorki út találkozásá-
nál, az Eurocenter elôtt Hrsz.: 16300/9); J Lakópark (Hrsz.: 16300/15); K Lakópark (Hrsz.: 
16300/14), L Téglagyár körkemencéje, M Prés és gépház
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Aki kutyát tart, tudja, hogy az eb nem 
csupán kisállat, hanem a társunk, a ba-
rátunk, az életünk része. Gondoskodunk 
a jólétérôl, az egészségérôl, felelôsséget 
vállalunk érte. Az ebösszeírás, vagyis ked-
vencünk adatainak számontartása, a felelôs 
állattartás fontos része.

Az ebösszeírás, amellett, hogy törvényi 
kötelezettségünk, véd bennünket, és védi 
kedvenceinket is. Kérünk minden felelôs 
gazdát Óbuda-Béksmegyeren, hogy vegye 
komolyan, és segítse az önkormányzatot a 
feladat elvégzésében.

Az országos ebösszeírásra hároméven-
te kerül sor, önkormányzatunk legutóbb 
2017-ben végzett összeírást a kerületben. 
Ennek egyik fô célja a veszettség elleni ol-
tás nyomon követése, amelynek elmulasz-
tása komoly járványügyi veszéllyel jár. Az 
ismételt adatgyûjtés és a meglévô adatbázis 
frissítése segíti továbbá a kóborló kutyák 
tulajdonosainak gyorsabb és könnyebb 
beazonosíthatóságát és az esetleges zoonó-
zisok (állatról emberre terjedô) betegségek 
elleni hatékony védekezést is.

A jelenlegi ebösszeírás idôtartama: 
2020. november 1.–december 31.

Az adatszolgáltatás önbevallásos mód-
szerrel történik, ám fontos kiemelni, hogy 
ez minden ebtartó törvényi kötelezettsége, 
az állatvédelmi törvény alapján a beje-

lentés elmulasztása bírsággal jár.

Néhány fontos tudnivaló:
•  2013. január 1-jétôl minden négy hóna-

pos kornál idôsebb eb csak transzpand-
errel (mikrochippel) megjelölve tartható. 
Kérjük, amennyiben még nem tett eleget 
ennek a kötelezettségének, az ebössze-
írás határidejéig pótolja.

•  Az ebtartók az összeírást követôen is kö-
telesek az adatváltozásokat (elhullás, sza-
porulat, tulajdonosváltás, tartási hely vál-
tozása) írásban bejelenteni a hivatal felé.

•  Az adatszolgáltatás teljesítése elôtt el-
lenôrizzék az állat/állatok utolsó veszett-
ség elleni kötelezô oltásának idôpontját, 
és amennyiben az egy éven túl történt, 
kérjük az oltást haladéktalanul pótolni.

•  Az ebtartók részére az adatszolgáltatás 

kötelezô, a 2014-ben, 2017-ben és az 
azóta eltelt idôben bejelentett ebeket a 
2020. évben ismételten be kell jelenteni!

A bejelentéshez az adatlap letölthetô a 
www.obuda.hu oldalról, nyomtatott formá-
ban pedig az önkormányzat ügyfélkapcso-
lati irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál u. 
2.) és az Óbuda Újságban érhetô el.
Az adatlapot az eb/ebek oltási könyvének 
adatai alapján kell kitölteni. Fontos, hogy 

minden egyes kutyáról külön adatlapot 

kell kitölteni, amelyet aláírva kell visz-

szajuttatni a hivatalhoz, az alábbi módo-

kon:

•  elektronikus úton szkennelést vagy fotó-
zást követôen az ebosszeiras2020@obu-
da.hu e-mail-címre megküldve

•  postai úton a Budapest Fôváros III. ke-
rületi Polgármesteri Hivatal, 1033 Buda-
pest, Fô tér 3. címre, a borítékra, kérjük, 
írják rá: „ebösszeírás”

Vagy személyesen leadható:
•  a Békásmegyeri Piac bejáratánál elhelye-

zett gyûjtôládákban
•  az önkormányzat ügyfélszolgálati irodá-

ján (Ügyfélkapcsolati Iroda, 1033 Buda-
pest, Harrer Pál u. 2.)
Kérjük, tegyenek eleget törvényi kötele-

zettségüknek, az adatkérô lapot pontosan 
töltsék ki és határidôn belül küldjék visz-
sza, ezzel segítve a hivatal munkáját.

Köszönjük az együttmûködést,
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Ebösszeírás a kerületben
Kedvenceink és önmagunk védelme a cél

A lomtalanítás alkalmával az FKF Zrt. a 
háztartásban feleslegessé vált nagydara-
bos hulladékokat (amelyek méreteik miatt 
nem rakhatók a hulladékgyûjtô-edényzetbe) 
gyûjti össze és szállítja el. A lomtalanítás 
idôpontja a III. kerületben:

november 30. és december 11. között.

A Társaság felhívja a lakosok fi gyelmét 
arra, hogy az itt jelzett idôszak a kerület 
egészét érintô lomkikészítési idôinterval-
lum. Az ingatlant érintô lomtalanításról, 
illetve a lom kikészítésének idôpontjáról a 
lakosokat a postaládájába eljuttatott hírle-
véllel tájékoztatja.

Mivel közterület-szennyezési szabálysér-
tést követ el az, aki nem a megjelölt idôpont-
ban készíti ki a lomokat, ezért a közterületi 
rendjének és tisztaságának megóvása érde-
kében azokat csak a hírlevélben megjelölt 
napon, és órában szabad kihelyezni.

Ne helyezzen ki a lomtalanításnál: A 
háztartásokban naponta képzôdô hulladé-
kot; ipari, mezôgazdasági, szolgáltatási te-
vékenység következtében keletkezett hul-
ladékot; veszélyes és különleges kezelést 
igénylô hulladékot; építési törmeléket; gu-
miabroncsot; zöldhulladékot (ág, nyesedék, 
lomb, fû); szénport, hamut, földet; valamint 
a szelektív gyûjtôládákban is elhelyezhetô 
üveg-, papír-, mûanyag- és fémhulladékot.

A háztartásokban keletkezô veszélyes, 
illetve egyéb, különleges kezelést igénylô 
hulladékok átvételére az Fkf Nonprofi t Zrt. 
minden lomtalanítási körzetben, az elszál-
lítás napján ideiglenes gyûjtôpontot üze-
meltet. Annak pontos helyszínérôl a már 
említett hírlevelében tájékoztatja majd a 
lakosságot.

Veszélyes hulladékok egyszeri alka-
lommal, díjmentesen leadható típusai és 
mennyiségei: sütôolaj és göngyölegei (15 
liter, göngyöleg: 5 kg); festékmaradék és 
göngyölegei (5 liter/20 kg, göngyöleg: 5 kg); 
olajos mûanyagfl akon (5 kg); oldószerek, 
hígítók (5 liter); növényvédô-szerek (5 liter); 
akkumulátor, szárazelemek (3 db, 1 kg); 
elektromos és elektronikai hulladék (2 db); 
gumiabroncs (8 db); szóró-palack (1 kg); 
fénycsô (10 db); gyógyszerhulladék (1 kg).

Mások számára még használható tár-

gyak, amelyek az eredeti funkciójukat még 
maradéktalanul betöltik (pl.: babafelszere-
lés, játék, sporteszköz, bútor, könyv, kony-
hafelszerelés, lakberendezési tárgy, stb.) 
leadhatók az FKF Nonprofi t Zrt. 1151 Buda-
pest, Károlyi Sándor utca 166. és az 1186 
Budapest, Besence utca 1/A. szám alatti 
„Szemléletformáló és Újrahasználati Köz-
pontjaiban” vagy a segélyszervezeteknél, 
hiszen ezzel segíthetünk másokon.

forrás: www.fkf.hu

Itt az alkalom, és kellô idô arra, hogy megsza-
baduljunk felesleges holmijainktól, amiket 
már régóta nem használunk, vagy talán már 
használhatatlanok is.

Lomtalanítás - 2020

A színes falevelek az utcákon és a ker-
tekben varázslatos látvány, azonban a le-
hullott levelek csúszósak lehetnek, fôleg a 
csapadékos idôben. Gondoskodjunk a por-
tánk tisztán tartásáról, gyûjtsük össze a 
zöldhulladékot!

A családi házaknál és társasházaknál az 
ingatlan körüli, illetve elôtti járdarészen, to-
vábbá a járda és a kocsiút közötti kiépített 
vagy kiépítetlen területen is – függetlenül 
attól, hogy az ingatlan-nyilvántartás szerint 
az esetleg közterület – az ingatlan tulajdo-

nosának/használójának kell a faleveleket 
begyûjtenie.

A további közterületeket az FKF Non-
profi t Zrt. és az Óbuda-Békásmegyer Közte-
rület-felügyelet szakemberei takarítják.

A zöldhulladék égetése továbbra is tilos. 
Kérjük, hogy azokat komposztálják, vagy az 
arra rendszeresített zsákokban helyezzék 
el, melynek elszállításáról az FKF Nonprofi t 
Zrt. a megszokott rend szerint gondoskodik.

Köszönjük, hogy Önök is tesznek a kerü-
let szépségéért, rendezettségéért.

Falevelek begyûjtése a telek elôtt
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Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc egyik, sôt talán 
legfontosabb tanulsága, hogy 
összefogással - egy olyan kis 
ország is, mint a miénk - érez-
het magában elég elszántságot, 
hogy szembeszálljon a túlerôvel. 
Mi, kerületi polgárok, önkor-
mányzati dolgozók, civil szerve-
zetek fontosnak tartottuk, hogy 
együtt tisztelegve emlékezzünk 
meg az októberi forradalom 
hôseirôl. És arról a bámulatos 
összefogásról, amely a mai na-
pig példaként áll elôttünk.

„Október 23-a, kedd: már az 
újság sem jött. Nagyon furcsa, 
itt lesz valami. Valami nagyon 
nagy. Olyan, amelyben az or-
szág együtt fog szenvedni és 
örülni. Már délután szállingóz-
nak a hírek. Pesten tüntet az 
ifjúság. Senki nem hitte elôször. 
Én hittem. Aztán már biztosak 
voltunk felôle. Itt, Baján is moz-
golódott az ifjúság. Most már 
biztos vagyok benne: KITÖRT 
A FORRADALOM!!! Éljen! Éljen! 
Gyôztünk – érzem.”

Egy 12 éves kislány, Bartos 
Margit naplójából idéztem. Sok 
visszaemlékezést olvashattunk 
már az októberi forradalom nap-
jairól, résztvevôkét, lelkes szem-
lélôkét, kívülállókét. És sokszor, 
sokféleképpen emlékeztünk 
már. Az 1956-ban történtek 
felidézését tekintve is akadtak 
olyanok, akik saját céljaikra, sa-
ját szempontjaik igazolására for-
dították az eseményeket. Még 
csak azt sem mondhatjuk, hogy 
e célok, e szempontok szükség-
szerûen gyarlóak vagy önzôek 
lettek volna. Én most azért egy 
gyermek szavaihoz fordultam 
az ünnepélyes emlékezés pilla-
nataiban, mert bizonyosak lehe-
tünk abban, hogy ezek a mon-
datok: „Én hittem”, „Gyôztünk 
– érzem” egy kiskamasz leány 
tollából ôszinték és hitelesek.

E gyermeki sorokban benne 
van mindaz, amit akkor szinte 
az egész nemzet érzett: a kétség 
és a remény.

És ott lüktet az öröm mámo-
ra is, amely minden igaz ügy 
érdekében indult forradalomnak 
sajátja. Ott volt az elôször felvo-
nuló egyetemisták köreiben épp-
úgy, mint az óbudai nemzetôrség 
Tímár utcai hôsei között, aho-

gyan azok között az önkéntes 
ápolónôk között is, akik itt, a kö-
zeli San Marco utcában, az akko-
ri orvostovábbképzô intézetben 
kialakított ideiglenes kórházban 
látták el a sebesülteket.

Margó, amikor tollat fogott, 
így kezdte a bejegyzését október 
23-án: „Naplót most nem azért 
írok, hogy titkolt dolgaimat bele-
írjam… Azért, ha majd én megha-
lok, az unokáim is tudjanak róla.” 
A mi felelôsségünk pontosan 
ugyanez. Ha már nem leszünk, 
az unokáink is tudjanak róla.

A magyar történelem tele van 
hôsökkel, akik harcoltak a hazá-
ért és a szabadságért. De a nagy 
emberek mellett, akikrôl tere-

ket, utcákat, iskolákat neveztek 
el, akik a történelemkönyvek-
ben szerepelnek, számtalan 
olyan hôse is van az országnak, 
akiket nem jegyeznek ugyan 
név szerint, de ôk is harcoltak, 
kiálltak, felszólaltak. Október 
23. éppen ezeknek a névtelen 
hôsöknek a napja, mert ôk vol-
tak azok, a munkások, a diákok, 
az értelmiségiek, a szülôk és a 
gyermekek, akik 1956-ban ösz-
szekapaszkodva nekimentek a 
hatalomnak.

*
Legyen mindenki számára 

példakép az a sok ezer ember, 
akik a szabadságukért, az életü-
kért álltak ki 1956 októberében. 

Nem kevés kockázatot vállaltak 
– vállalták a börtönt, a kivég-
zést, a kínzást. De rendíthetet-
lenül hittek benne, hogy amiért 
küzdenek, sikerülhet.

Az embereknek alapigényük 
a szabadság. Így van ez évti-
zedek, évszázadok óta, és így 
lesz ez mindig. Nekünk pedig 
továbbra is az a dolgunk, hogy 
ôrizzük ezt a szabadságot, ôr-
ködjünk felette, hogy soha többé 
ne vehessék el tôlünk.

Mert ez a kötelességünk, 
mindannyiunknak, együtt, kö-
zösen.

dr. Kiss László
Óbuda-Békásmegyer 

polgármestere

„Ha majd én meghalok, az unokáim is tudjanak róla”
Együtt tisztelegtünk az 1956-os forradalom emléke elôtt

MEGHÍVÓ
ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC LEVERÉSÉNEK 

ÉVFORDULÓJÁN TARTOTT MEGEMLÉKEZÉSRE

IDÔPONT: 2020. november 4. (szerda) 17.00 óra

HELYSZÍN: Kiscelli (Schmidt-) kastély, Templomtér

PROGRAM: koszorúzással egybekötött gyertyagyújtás

BESZÉDET MOND: Szabó Tímea országgyûlési képviselô

Kérjük, hogy részvételi, valamint koszorúzási szándékát október 29-ig jelezze a rendezvenyszer-
vezes@obuda.hu e-mail címen. Koszorúzási szándékot a helyszínen nem áll módunkban felvenni. 
Kérjük, hogy a koszorúzó személy(ek) a megemlékezés napján 16.40-ig szíveskedjenek a hely-

színre érkezni. Kérjük továbbá, hogy a koszorú átmérôje ne haladja meg az 50 centimétert.
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Gördülékenyen indult ez a 
tanév a mindig vidám 1. a-ban 
is. Judózni járnak külön busz-
szal, és aliga várják, hogy a töb-
bi sportágat is kipróbálhassák: 
jeleskedhessenek majd úszás-
ban, valamint korcsolyázásban. 
Egyelôre a betûk országában 
barangolnak, és a számjegyek-
kel küzdenek meg – sikeresen.

Az ôszi nagytakarítás ok-
tóber végén veszi kezdetét az 
iskolában. A padok fi ókjai, az 

öltözôszekrények alsó és felsô 
polcai és a tanári asztalok sem 
maradnak érintetlenül. A tan-
termek, folyosók, pihenôk és 
lépcsôzugok fertôtlenítô nagyta-
karítás alá esnek.

Az Óhegy Egyesület október 
18-i városnézô túrájának témá-
ja éppen egybevág a 6. évfolya-
munk történelem anyagával, 
így több tanulónk örömmel élt 
a lehetôséggel. Történelemta-
nárunk, Basa István kíséreté-

ben, a Fô téri önkormányzati 
épület elôl indultak a Benyóné 
Dr. Mojzsis Dóra régész, muzeo-
lógus vezette barangolásra. 
Nemcsak élményekkel, de 
szaktárgyi ötössel és az iskolai 
ösztönzô rendszerben szerzett 
plusz ponttal gazdagodva tér-
tek haza az Óbuda – Királyok 
és királynék városa címû ki-
rándulásról. Ez a téma az angol 
év végi mérésnek is tárgya, így 
többszörösen is köszönjük a 
szervezôk szíves fáradozását és 
a részvétel kiterjesztését.

A fennálló egészségügyi hely-

zetre való tekintettel tanulóinkat 
lehetôség szerint minden alka-
lommal a szabadba kísérjük, így 
énekórák, tesiórák is gyakran a 
szabad ég alatt kerülnek meg-
rendezésre – többször, mint 
szoktuk. Az osztályfônökök is 
számos cserkészési lehetôséget 
biztosítanak a „Mezítlábi” réten, 
a Virágos nyeregben, vagy az 
erdô más részén. A gyermekek 
ezt az enyhén szemerkélô esô-
ben sem bánják, hogy nádasok-
ban bujkálhatnak és hatalmas 
fûzek ágain ringhatnak.

KE

Iskolai hírek

Az Erdôalja úti Általános Iskola 1/A osztályának tanulói Némedi Varga Andrea és Dénes Gergely irányításával kezdték meg iskolai éveiket.

Dezsavû Gizi, az iskolai 
tündér kiült immár teljes 
pompájában a háza elé, ami 
az 1. b termének tanári aszta-
lán állt és végignézett az üres 
termen. Rendkívüli szünet. 
Na, ez sem egy hétköznapi 
esemény.

Kriszta néni covidos lett, 
hopp, lezárták az osztályt, 4 
nappal több pihenés, játék jut a 
gyerekeknek.

Micsoda idôket élünk! Ilyen-
kor már az osztályok színház, 
mozi, kiállítási programokon 
vettek részt, megtartották a Su-
li-bulit, - most semmi. A gyere-
kek és a tanárok maszkban jár-

kálnak a folyosókon, mindenhol 
ott a kézfertôtlenítô. Nem jöhet-
nek be az iskolába a szülôk, a 
kapuig kísérik be a gyerekeket. 
Várunk, várjuk a vírus eltakaro-
dását.

„Mi pedig nem a félelem lelkét 
kaptuk, hanem az erô, a szeretet, 
és a józanság lelkét” - suttogta 
maga elé Gizi. Nem a félelem 
határoz meg, hanem a másik 
oldal, a jó oldal. Az erôsebb.

Gizi fogta magát és elindult 
Kriszta néni háza felé, dél volt, 
és látta, hogy a ház elôtt egy 
tepsi van, mivel nem volt covi-
dos, érezte is a rakott krumpli 
illatát, látta a postaládát, ami-
ben levelek voltak, bátorító üze-
neteket írtak szorgos kis kezek.

Mindig a Jó gyôz - mosolyo-
dott el Gizi. Mindig. A Rossz le-
het, hogy ütközeteket nyer, ami 
borzalmas és fájdalmas, de csa-
tát soha. Elintézték ezt nekünk 
úgy kétezer éve. Fölnézett az 
égre és sütött a nap.

A már fönt levôknek mindig 
süt a nap - erre is mindig emlé-
keznem kell dünnyögte Gizi és 
füttyentett egyet Kriszta néni 
ablakánál.

Mikes Kriszta

Dezsavû Gizi és a rendkívüli szünet
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HEGYVIDÉKI TÚRA. Október 10-én cso-
dálatos idô fogadott. Mentünk kapaszko-
dón, buckás ösvényen, meredek lejtôn, de 
közben túravezetônk, Csemez Attila, rész-
letes tájékoztatásaival pihentetett meg. A 
Kôtaraj karsztbokor erdejétôl az Óbudai 
agyagbányák utótájait néztük, a Látó-hegy-
rôl pedig Rózsadomb északi részét, közben 
hallgatva tájalakulásának történetét. Az 
Újlaki-hegyrôl pesthidegkúti medence fan-
tasztikus látványa tárult elénk, háttérben a 
pilisi hegyekkel. A végin Attila „Túratotót” 
osztott ki az elhangzottakkal kapcsolatos 
13+1 kérdéssel, és aki a legtöbbre adott jó 
választ, azt fi nom csokival jutalmazta. A Far-
kastorki lejtôn botorkáltunk hazafele, ahol 
többen ôzláb gombát is gyûjtöttek. A hatal-
mas élményt egyszer még megismételjük.

BARANGOLÁS ÓBUDÁN. Látjuk a római 
kori emlékeket, de Óbuda középkoráról mit-
sem tudunk. Benyóné Dr. Mojzsis Dóra ok-
tóber 18-án a helyszíneken ismertette a kor-
szak emlékeit. Bemutatta a 11. századi Szent 
Péter és a 14. századi Szûz Mária prépost-
sági templomok helyszíneit és rekonstruált 
képeit. Megtekintettük a klarissza kolostor 
és templom impozáns romjait. A séta során 
felkerestük az egykori királyi vár helyszínét 
is, mely vártól Óbuda a „Királynék Városa” 
lett. A kutatások eredményeivel, a restaurá-
lási képek bemutatásával azonban Dóri nem 
csak megismertette, hanem felidézett törté-
netekkel, korabeli szokások ismertetésével 
közel hozta hozzánk e korszakot. Több mint 
hetvenen követtük ôt a barangoláson, majd 
a végén tesztlapokat kaptunk, rajta témá-
ba vágó kérdésekkel, és aki a legtöbb jó vá-
laszt adta, az fi nom csokit és Radványi Kata: 
Gyerekkorom Óbudája” címû könyvet kapta.



 2020. november ÓHEGY-HÍREK XXV. évfolyam, 9. szám

12

HEGYVIDÉKIEK 
INGATLANIRODÁJA
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Tel: +36 30 940 4277
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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
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FEJLESZTÉS ÓVODÁSNAK, ISKOLÁSNAK!
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