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JÖN A MIKULÁS!
December 5-én, vasárnap,
délelôtt 10:00 órakor az Óhegy Klubházba,
délután 16:00 órakor a Virágos-nyeregbe.
(Részletek a 3. oldalon)

Óhegy Kortárs Klub

A nagyoktól
érdemes tanulni!
Mûvészbrandek, hírességek 1.
Elôadás és beszélgetés
az Óhegy Klubházban,
december 10-én, péntek-en 17.30-kor.
(Részletek az 3. oldalon.)

Táborhegyi disznótor
az Óhegy Klubházban.
2022. január 29-én,
szombaton 7:00 órától.
Disznótoros vacsora 18:00 órától.
(Részletek a 4. oldalon)

Programok
Mikulás a Népházban
december 5. v. 10.00
Mikulás a Virágos-nyeregben december 5. v. 16.00
Óhegy Kortárs Klub
december 10. p. 17.30
Minierdôt ültetünk
december 11. szo. 10.00
Illatos karácsonyi ajándék
december 11. szo. 10.00
Szülinapi koccintás
december 11. szo. 18:00
Disznótor
január 29. szo.
7.00
Állandó programok		
9. oldalon
A következô lap megjelenésének idôpontja:
2022. február 3.

Minierdôt ültetünk!
Óbuda - Táborhegy,
Perényi út 21. közelében.
Kezdés:
december 11. szombat, 10 óra.
Gyere segíteni!
(Részletek a 5. oldalon)

Illatos karácsonyi
ajándékok készítése

25 éves az Óhegy-hírek

Szülinapi koccintás
az Óhegy Klubházban
december 11-én,
szombaton 18 órakor.
(Részletek a 3. oldalon)

Óhegy-hírek
falinaptár
átvehetô december 11-tôl

Workshop az Óhegy Klubházban,
december 11-én,
szombaton 10 órakor

az Óhegy Klubház gondnokánál,
vagy az Erdôalja úti ABC-ben.

(Részletek a 3. oldalon)

Falinaptár díja: 2000 Ft.

FELHÍVÁS: Rendezvényeinket a járványügyi rendelkezésekhez igazodóan tartjuk
meg, vészhelyzetben elhalasztjuk, vagy elmarad. Kérjük, a rendezvény elôtt tekintse
meg honlapunkat, ahol a legfrissebb információkat találhatja: www.ohegy.hu
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Dr. Brezovits László

Karácsonyi ének
Karácsonykor száll az ének
Hírét viszi emberségnek
Hogy sötét után fény jön újra
S békét hoz a háborúra
Félelem, vágy, gyûlölet
Mérgezi a lelkeket
S a háború, mi bennünk dúl
Karácsonykor elcsitul
Nem a díszek, színes fények
Nem ajándék, finom étkek
A SZERETET az, mi legbelül
Ezüst ködként ránk terül
És e ködben minden Egy
Ember, Föld, az Égiek
Nem árt így már senki másnak
S örömet hoz a Világnak

Adventi koszorúkészítés: Húsznál jóval több koszorú készült a Klubházban. Volt, aki az örökzöld
ágakkal borított koszorúalapra hagyományos módon három lila és egy rózsaszínû gyertyát rögzített, de volt, aki saját ízlése és szokása szerint helyezte el a gyertyáit, majd különféle termésekkel
(makk, toboz, nyerslevelek, stb.) díszítette. Több koszorú a gyermekekkel közös családi alkotássá vált.
Másnap, az ádvent elsô vasárnapján otthonukban már az elsô lila gyertyát valószínû meg is gyújtották. Köszönet a szervezésért Várkonyi Beának és leányának Flórának, valamint Zsigmond Áginak.

Mert a dolgunk csakis ez
Nem a szerzés, élvezet
A szeretetbôl fakad minden
Mi túlmutat a földi kincsen
Karácsonykor száll az ének
Gyertya ég az Ünnepének
Miért kell, hogy kialudjon?
A sötét újra ránk boruljon?
Hosszabbítsuk meg egy nappal
Még eggyel, s egy még újabbal!
S ha az év majd így ér körbe
Maradhat is már örökre!

Az Óbudai Kamarazenekar a vírusadta
egy év szünet után ismét megtartotta ôszi
koncertjét az Óhegy Klubházban. Mindannyian maszkot viseltek (viseltünk), de
szerencsénkre hangszereik dallamai, összhangja okozott igen nagy élményt. Jó volt
közel lenni a zenészekhez, látni, ahogy figyelnek a karmesterre és egymásra. Látni,
ahogy Gazda Péter karmester minden szó-
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lamot kellô idôben indít, kellô hangerôre
int.
A klasszikus darabok mellett most helyt
kapott egy kortárs mû is, Olsvay Endre Tarsoly címû darabja. Orsvay Endre zeneszerzô már 45 éve tagja az Óbudai Kamarazenekarnak, és a hegedûszólamban játszik. A
koncert után egy szolid piknik mellett volt
módunk kapcsolatot teremteni a zenekar

tagjaival, megismerni, milyen örömet okoz
nekik egy zenekari próba, milyen összetartó, közösségformáló ereje van a rendszeres
közös zenélésnek.
Aki a hangversenyre nem tudott eljönni,
de meg szeretné hallgatni a történteket, az
a koncertrôl készült hangfelvételt megtalálja a zenekar honlapján:
www.obudaikamarazenekar.hu
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Jön a Mikulás!
December 5-én, vasárnap
Immáron 25. alkalommal
jön a Mikulás piros ruhájában, hosszú fehér szakállával, tele puttonyával, és ajándékozza meg a gyermekeket!
A kicsiny gyermekekhez
délelôtt 10 órakor az Óhegy
Klubházba, ahol Csomor
Katával együtt közös énekléssel várják, akivel aztán
beszélgethetnek és verset
mondhatnak. A nagyobbak
pedig 16.00 órakor a Virágos-nyeregben, tábortûz

mellett találkoznak a lovon
érkezô Mikulással. Akik közösen szeretnének felsétálni a nyeregbe, azokat 15.15kor várjuk a 137-es busz
Erdôalja úti végállomásánál.
Az ösvényen krampuszok
tesznek fel találós kérdéseket, és amelyik gyermek
helyes választ ad, az szaloncukrot kap tôlük.
A mikulásjegyek beszerezhetôk az Erdôalja úti
ABC-ben, és az Óhegy Klub-

házban Soltész Tündétôl. A
jegy 800.- Ft, mely magában
foglalja a Mikulás csomagot
is, a részt vevô gyermek
számára.
Reméljük, a nyeregben
nem lesz rossz idô. Hideg
ellen kínálunk forró teát,
forralt bort, aki pedig megéhezik, az a rendezvényünket támogató, Vörösvári úti
Pizza Paradicsom étterem
kínálatát kóstolhatja.
Minden kicsi és nagy
gyermeket, felnôttet és családot szeretettel várunk.
Várkonyi Bea az Egyesület
Vezetôsége nevében

25 éves az Óhegy-hírek

Szülinapi koccintás
december 11-én, szombaton 18 órakor az Óhegy Klubházban
Huszonöt éve annak, hogy megjelent az
Óhegy-hírek, Egyesületünk 3000 példányban megjelenô folyóiratának elsô száma.
Szerkesztôk, cikkírók, tördelôk, nyomdászok és terjesztôk 25 éve dolgoznak azon,
hogy Remetehegy, Táborhegy és Testvérhegy lakóit tájékoztassák Egyesületünk életérôl, közügyekrôl, a Hegyvidék örömeirôl
és gondjairól. Meg kell állni egy pillanatra,
és koccintani mindenkivel, akinek munkája
eredményeként mindez megvalósulhatott.
Nagy ünnep ez nekünk, ez alkalomra falinaptárt is szerkesztettünk, mely bemutatja
a lapunkat, az Egyesület aktuális, hónapokhoz köthetô eseményeit.
Elôkészületeink során találgattuk, miképpen lehetne hangot adni az ünnepnek,
mikor és hogyan jöhetnénk össze, kiket
hívhatnánk meg. Végül lapunkhoz illô egy-

szerûséget választottuk. Leülünk egy asztal
köré, és szerény fogadást adunk az alkotóközösség tiszteletére, meghívva az egykori
fôszerkesztôket, fellelhetô szerkesztôket
és szerzôket, támogatókat, vagyis a leggyakoribb hirdetôinket, a megjelenésen
munkálkodó tördelôket, nyomdászokat, a
mai terjesztôket és végül mindazokat, akik
ennek a „25 éves archívum” létrehozásának
munkásai voltak.
De ne gondolják kedves Olvasóink, hogy
zártkörû rendezvényrôl van szó. Szeretettel
meghívjuk kedves Olvasóinkat is, azokat,
akik eddig érdeklôdéssel forgatták az újságunkat vagy akik a továbbiakban javaslataikkal, cikkeikkel, vagy éppen tevékenységükkel részt kívánnak venni a további
munkában.
Egyesület Vezetôsége

ÓHEGY Kortárs Klub

A nagyoktól érdemes tanulni!
Mûvészbrandek, hírességek 1.
Elôadás és beszélgetés az Óhegy Klubházban december 10-én,
pénteken 17.30-kor
Ezen a napon elkezdünk ismerkedni a kortárs
mûvészek brandjének mibenlétével és építésével,
mégpedig neves nemzetközi példákat vizsgálva és
elemezve. De mi is az a
brand?
Brandnek manapság az
általánosan ismert kereskedelmi márkákat szokták
nevezni, melyek ismertsége kitartó és sikeres,
meglehetôsen
összetett

(üzleti) tevékenység eredményeként jön létre. Ezt a
szofisztikált csapatmunkát
igényli a kortárs hírnév is,
így ennek összetevôit nézzük meg közelebbrôl.
Jelentkezés: a rendezvény elôtt, idôben kiküldött ÓHEGY hírlevél linkjén.
Elôre jelezzük, hogy a
2022-es elsô, januári klubnapunk január 14-én, pénteken, 17.30-kor lesz. A
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témánk legyen addig titok,
de írd be a naptáradba ezt
a dátumot! Idôben küldünk
errôl hírlevelet, amelyben
megtalálod majd az aktuális regisztrációs linket is.
A kortárssal kapcsolatos kérdéseidet elôzetesen
is elküldheted, melyet az
alábbi e-mail címen várom.
Üdvözlettel, a Klub vezetôje:
Gajzágó György
art@artcenter.hu

Illatos karácsonyi
ajándékok
készítése
Workshop az Óhegy Klubházban,
december 11-én, szombaton 10 órakor
A saját, kézzel készített ajándékok sosem mennek ki a divatból, mégpedig azért
nem, mert a szív hívja életre ôket.
Ennek nyomán talán egyre többen kezdünk el azon morfondírozni, hogy miként
kerülhetne a fa alá valami olyan egyedi
dolog, ami a kreativitásunkat tükrözi és
az ajándékozott személyiségét ragyogtatja
olyan módon, ahogyan az a boltban nem
megvásárolható.
Ehhez szeretnék támpontot adni, egy
olyan délelôtti foglalkozás keretén belül,
ahol megmutatom, miként készíthetô természetes, növényi anyagokból arcszépítô
aromavíz keverék és olajszérum.
Hogyan alkothatunk testápoló krémet
mindössze 8 összetevôbôl, illetve testradírt,
és fürdôsót, amit aztán kedvünk és ízlésünk
szerint gazdagíthatunk illóolajokkal.
Tartson velem, ha az idei karácsony alkalmával szívesen készítene szeretteinek,
vagy saját magának olyan tiszta és egyedi
kozmetikumokat, melyek használatában
mindig örömét lelheti, hiszen minden egyes
grammjáról tudja, hogy miért, és milyen
mennyiségben került az adott termékbe.
A workshopon való részvételi szándékát kérem jelezze a rajnak@purebalm.hu
e-mail címen. A részvételi díj 12.000 Ft,
mely tartamazza az öt darab termék alapanyagát, csomagolását (arcápoló aromavíz,
olajszérum, testápoló, fürdôsó, testradír) és
azok receptjeit is.
Szeretettel várok minden érdeklôdôt. Készülôdjünk együtt Karácsonyra!
Rajnák Bea
rajnak@purebalm.hu
+36 209 736 416
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Disznótor
„XX. Dezsô halála” 2022. január 29-én, szombaton,
7.00 órától, az Óhegy Klubházban.
Mivel januárban nem jelenik
meg az újság, ezért már most
hirdetjük, hogy tizenkilencedik
alkalommal tartunk disznótort
a Klubházban. Az ínyenceknek
szóló egész napos program 7
órakor kezdôdik. A disznó holtan érkezik, de a feldolgozás,
perzseléstôl, bontástól a hurka-

töltésig Laci böllér vezetésével,
kedves hölgyek és urak szorgalmával már nálunk történik meg.
A résztvevôk - a hagyományhoz igazodóan - reggel pálinkával kezdik a napot, majd a
hozott disznó leeresztett vérét
pirított hagymán megsütik, és
friss kenyérre kenve elfogyaszt-

Egy TÖK-életes leves
Újabb felfedezést tettem a sütés-fôzés világában, amit szeretnék közzétenni a kreatív konyhatündérek helyi közösségében.
Ez egy régi/új recept, amit manapság vagy a böjti ételek között,
vagy a divatos „vega” címszó
alatt találunk. Elôdeink vélhetôleg nem így kategorizáltak, csak
beosztották, megbecsülték, amijük volt. A konyhában kevés hulladék gyûlt össze, ami mégis, annak megvolt a maga helye, ahol
tovább hasznosulhatott.
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Ilyen konyhai hulladék manapság a sütôtök (nyáron a spárgatök) belsô része, a magja. Ebbôl
készül a Tökhúsleves, ami egy
hamis húsleves és megtévesztôen hasonlít az „igazira”. Ha
simán, zöldséglevesként esszük,
akkor is érdemes kipróbálni. Én
így készítem:
Egy nagy tököt kettévágok,
magját kikaparom. A tököt elteszem máskorra, a magját pedig
felteszem 1 l vízzel fôzni. Egy óra
fôzés után leszûröm, a levét fogom
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ják. Utána kezdôdik a pörzsölés, majd a további munka. Az
ebéd Horváth Peti orjalevese,
Szécsi Tóni toros káposztája. A
délután a hurka-kolbász töltésével telik. Este hatig, a vacsora
kezdetéig elkészül minden. Aki
részt kíván venni a munkában,
az kötényt és éles kést hozzon
magával!
Este hat órakor jellegzetes
disznótoros vacsora lesz: sült
hurka, sült kolbász és hagymás
burgonya. Mindez muzsikaszó
mellett, vidám hangulatban.

Részvételi jegyek kaphatók január 11-tôl az Óhegy Klubházban, valamint az Erdôalja úti
ABC-ben. A délelôtti program
finomságokkal és ebéddel (az
érkezés idôpontjától és fogyasztástól függetlenül) 1500 Ft, a
zenés vacsora 2000 Ft. A gyerekek 10 éves korig mindkét
programon 800 Ft-ért vehetnek
részt. A résztvevôk - ha marad
- hurkát, kolbászt hazavihetnek
önköltségi áron.
Mindenkit szeretettel vár
az Egyesület Vezetôsége

használni. A többit ekkor már
tényleg ki lehet dobni. Egy nagy
fazékba kerül a lé, abba a szokásos, húsleveshez használt zöldségek, megtisztítva: sárgarépa,
gyökér, zeller, karalábé, burgonya,
egy kis fej hagyma egészben, só,
szemes bors, kevés fokhagyma,
petrezselyem levele összekötve.
Jöhet még hozzá, ami éppen kéznél van otthon: egy kis gomba,
karfiol, pár szál zöldbab, stb.
Felöntjük még egy liter vízzel,
és az egészet egy órát fôzzük. Ez
alatt a levesbetétet is megcsináljuk (metélt tészta, grízgombóc,
csigatészta, stb.). Az elkészült

levest leszûrjük, külön tálaljuk a
zöldséget, és adjuk hozzá a tésztát.
Ez egy könnyû, ízletes, négyévszakos leves. Igaz, hogy kicsivel több idôt kell rászánni, de
amíg fô, mellette más is elkészül.
Még egy gyakorlati tipp: amikor
tököt dolgozok fel, de nincs tervben „húsleves”, akkor befagyasztom a kikapart belsô részt. Fagyos állapotban is kiválóan lehet
használni fenti recepthez.
Ha az ünnepi ételek sorát
kicsit könnyebbre szeretnénk
tervezni, ez a leves akkor is jó
választás.
Mikóné Ormos Márta
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Minierdôt ültetünk!
Óbuda - Táborhegy, Perényi út 21. közelében. Kezdés: december 11. szombat, 10 óra.
Miyawaki-elvû minierdô a
Táborhegyen címmel jelent
meg dr. Kerényi-Nagy Viktor,
kerületünk fôkertészének cikke
az Óhegy-hírek októberi számában. Az egykor bányaként, és
lerakóként 'hasznosított' Táborhegyet és Testvérhegyet fásítási
tartalékterületnek jelölte ki az
Önkormányzat, ahová az évek
során 3-6000 fa telepítését ter-

vezi. Fizikai adottságok miatt
e területeken lehetetlen klas�szikus módon fát ültetni, ezért
új megoldás szükséges. A terv
a névadójáról Akira Miyawaki,
japán botanikusról elnevezett
módszer, Miyawaki-elvû minierdô telepítése, mely a potenciális vegetáció fajaiból válogat.
A Táborhegyen a „10millióFa” Alapítvány III. kerületi

Madáretetés
Hogyan is kell etetni a madarakat? A fagyok
beállta után (november vége, december eleje) kell
elkezdeni az etetést, és amíg tart a hideg idô (február végéig), folyamatosan eleséget kell rakni a
madáretetôbe. Enyhe idôben kevesebbet adjunk.
Szinte mindegy, hogy az etetô milyen anyagból
készül, legyen az mûanyag flakon, régi gumicsizma, egy kis átalakítással máris madáretetô varázsolható belôle. Mi mégis azt ajánljuk, hogy a madárbarát kertben lehetôleg természetes anyagból,
fából készítsenek etetôt, olyat, amely nyáron is
a kert díszei közé tartozik. Néhány madárvédô a
fák természetes odvaiba, letört faágak helyén kialakult üregekbe rak táplálékot.
Az etetéshez legjobb a napraforgó mag, ezt

csoportja kezdeményezéséhez mi is csatlakoztunk, mint
helyi lakosok az Óhegy Egyesületi tagjai, a Táborhegyi Kutyák facebook csoport tagjaival közösen. A Perényi úthoz
közel, egy 100 m2 nagyságú
területen,
négyzetméterenként 3 darab, kb 100 cm-es,
Erdészeti csemetekertekbôl
hozott magoncot ültetünk fel-

a legtöbb madár szívesen megeszi. Néhány madárfaj, pl. a sármányok és a pintyfélék inkább
a földön keresik a táplálékukat, ezért hómentes
helyre érdemes kiszórni számukra üzletekben
kapható pintyeleséget, rostaalját, búzát, stb. A
feketerigó, a vörösbegy a konyhai hulladékot is
szívesen átböngészi. Aki a ház körüli szerves
hulladékot komposztálja, az elôbb-utóbb felfedezi
a komposztdomb környékén tanyázó feketerigót,
vörösbegyet. A madarak részére ki lehet helyezni néhány szem félbetört diót is. A fenyôrigók
szívesen lakmároznak a gyümölcsfákon maradt
almákból. A faágakra marhafaggyút is ki lehet
akasztani. Igazi madárkalácsot is készíthetnek.
Mivel ne etessen? Ne adjon a madaraknak sózott szalonnát, sem kenyeret!
Forrás: Magyar Madártani Egyesület
www.mme.hu

javított talajba. Ezek idôvel a
Tábor-hegy potenciális vegetációját képezik. E munkára
invitáljuk kedves hegyvidéki
lakótársainkat, segítsenek a
munkában.
Mindenkit várunk szeretettel a Minierdô ültetésre! Erdészeti csemetekertekbôl hozott
magoncokat ültetünk a földbe.
Hozz magaddal: kesztyût, ásót,
csákányt, lapátot, és ha tudsz,
locsolókannát.
Piroch Zsuzsa
30-9213361

Madárkalács
készítése

Olvasztott marhafaggyúba keverjen napraforgót,
diót, mogyoródarabokat. A
lényeg a marhafaggyú, mint
kötôanyag, a magvak arányán lehet változtatni. Ha
nincs más, a napraforgómag
is elég hozzá. A hidegben
megszilárdult, megdermedt
madárkalácsot akassza ki
egy fa ágára (mielôtt megdermedne, lógasson bele egy
madzagot).

Hegyvidéki SétaKör

Ôszi-téli fatelepítések

A háromnapos ünnep miatt nagyon kevesen voltunk
a hegyvidéki túránkon. Túravezetônk, Halmágyi Edit,
igazolt távolléte miatt Molli kutya terelgette aznap kis
csapatunkat.A képen a megfáradt tagok ôszi napfürdôt
vesznek a Gercse templom melletti tisztáson. Molli nem
volt hajlandó a kamera felé nézni, mert minket figyelt,
ôrizte a 'nyáját'.

2020 novembere és 2021 márciusa között 903 darab fát ültettünk
el Óbuda-Békásmegyer területén, a
fatelepítést 2021 novembere és 2022
márciusa közt folytatjuk. A fatelepítések elôtt 2–3 hónappal az Óbuda-Békásmegyer Fôkertésze facebook
oldalon közzétesszük a fatelepítés
helyszíneit térképekkel, az adott közterületen kiplakátoljuk és a társasházak ajtajára, míg a családi házaknál,
kisebb társasházaknál a postaládába
helyezünk el szórólapot. A lakossági véleményezési idôszak 7–21 nap
volt.
Az elsô telepítési hullámban 166
facsemetét már el is ültettünk: 44
Belsô-Óbuda területén (San Marco
utca, Szél utca, Kiscelli utca, Tímár
utca, Váradi utca, Viador utca, Egyetemi park), 82 Békásmegyer hegyfelôli oldalára (Gulácsy utca, Zsirai
utca, Ezüsthegy utca, Dósa utca),
míg a Harsánylejtôre 40 darab (Szerecsendió utca, Borsmenta utca, Csillagánizs utcai „buszforduló”).
Belsô-Óbuda szûk utcáiba oszlopos korai juhar (Acer platanoides
’Olmstedt’), míg a szélesebb útszakaszokra és parkokba zselnice-

meggy (Padus avium), kocsányos
tölgy (Quercus robur), mezei juhar
(Acer campestre), panelházak mély
árnyékába a hegyi juhar (Acer pseudoplatanus) került.
Békásmegyer hegyfelôli oldalán
ezüst hársat (Tilia tomentosa) és
zselnicemeggyet ültettünk.
A Harsánylejtô száraz váztalajára, figyelembe véve a teraszok
panorámáját és a napelemek pozícióját, külön lakossági személyes bejáráson egyeztetett helyekre szintén
ezüsthárs került, mely a termôhelyi
adottságok okán igen lassan fejlôdve
legfeljebb 10–12 m magasságú lesz,
ahogy az itt lévô, sok éve ültetett társaik is jól mutatják.
A fákat az elsô évben a telepítést
végzô gondozza: gyomlálja a fatányért, szükség esetén eltávolítja a
tô- és törzssarjakat, hetente 60–100
liter öntözôvizet juttat ki fánként.
A fafajok kiválasztása igazodik a
lelôhelyi adottságokhoz, a lakossági
szempontokhoz, fontos feladatuk a
városi hôszigetek megtörése és a városi állatvilág táplálása is.
Dr. Kerényi-Nagy Viktor
Óbuda-Békásmegyer fôkertésze
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A Schmidt-kastély titkai (3. rész)
A Kiscelli dombon álló egykori trinitárius kolostor és templom hosszú ideig fontos zarándokhelynek számított. A Zichy
család itt helyezte el a mariazelli
bazilikában található, Szûz Máriát és a kis Jézust ábrázoló kegyszobor hiteles másolatát. Ennek
köszönhetôen ez az óbudai helyszín bekerült a magyarországi
Mária zarándokhelyek, illetve állomások sorába, amelyet évente
több ezren kerestek fel.
A zárandokok és a gyógyulásért imádkozók számáról megoszlanak a becslések, egyes kutatók adatai szerint 10-50 ezer
fô közé helyezhetô számuk. Egy
olyan kistelepülés, mezôváros
esetében, mint a korabeli Óbuda, ez óriási számnak számított,
hiszen ezeket a zarándokokat
el kellett látni megfelelô szállással és vendéglátással. Ennek
egyik megoldásaként épült fel

egy vendégfogadó a kolostortól
délre, ahol étellel és itallal, valamint szállálehetôséggel várták a
fáradt zarándokokat.
A fogadót szôlôföldek vették
körbe és az uradalom tulajdonában volt. Az épületet a Zichy
család saját építésze, szobrásza,
Bebo Károly tervezte és 1747re készült el. A vendégfogadó a
„Szülôfürthöz” (Trauben) nevet
kapta, amelyet egy, az épület
sarkán elhelyezett szôlôs cégér
hirdetett. A földszintes épület
nem volt túlságosan nagy, csak
pár kisebb-nagyobb helyiségbôl
állt (konyha, spájz, vendégszobák és a fogadós privát lakhelye). Egy borospince is része
volt az épületnek, ahol mintegy 70 akó bor tárolását tudták
megoldani. A vendégfogadóban
a Zichy földesurak saját borát
mérték (az ún. majorsági szôlôföldekrôl származó bortermést).

Azonban a fogadó csak pár évtizedig mûködött, hiszen II. József
feloszlatta a szerzetesrendeket
(1782), így a trinitáriusoknak is
el kellett hagyniuk kolostorukat
és templomukat. Valamikor ebben az idôben zárt be a fogadó
is, bár nem teljesen zárható ki,
hogy 1785-ig mûködött.
Az uralkodó utasítása szerint,
az egykori kolostort a katonaságnak kellett átadni – eredetileg a
Budára vezényelt Esterházy-századok elhelyezésére szánták,

ahol kaszárnyát alakítanak ki.
Az elhelyezkedése és mérete
miatt ez nem valósulhatott meg,
ezért katonai kórházként, invalidus otthonként és raktárként
hasznosították jó ideig. Az egykori vendégfogadó épületét is átalakították és katonai ôrhelyként
funkcionált a további évtizedek
alatt. A közelében – szintén a
mai park területén – építették fel
a katonai lôszerraktár épületét,
melyet azóta már elbontottak.
Horváth Péter

Szent Vér kápolna felújítása – helyi értékeink megôrzése
Ahogy azt az októberi számunkban említettük, megindult a kápolna felújítása.
Egyesületünk az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébániával, mint tulajdonossal
együttmûködve, térítésmentesen felvállalta a felújítás lebonyolítását. Mindezt azért
tettük, mert fô feladatunknak tartjuk helyi
értékeink védelmét.
A elmúlt két hónapban a munka javarésze elkészült. A falak injektálását és
belsô szigetelését követôen elhelyeztük az
elektromos hálózat alapvezetékeit, majd
megtörtént a belsô és külsô vakolás páraszellôzô vakolóanyaggal.
Komoly feladat volt az új tetô megépí-
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tése, mert nem csak a szakszerûség volt
követelmény, hanem a történeti hûség is.
Igaz, nem az 1812 évi állapotok lettek vis�szaállítva, hanem az 1900-as évek elején
kialakult tetôzet. Így elkészült a kontyolt
tetô, a fa torony, rajta a horganylemez borítású toronysisak. A tornyon álló korábbi
kereszt - egy bádoggal burkolt „ácsolat” - a
korra jellemzô formájúra lett lecserélve, a
Szt. Donát kápolna keresztjének mintájára.
A szentély képeinek falfülkéit kialakítottuk, megvilágításukat biztosítottuk. A kápolna belsô festése elkészült, a külsô festése folyamatban van, a korra jellemzô színek
alkalmazásával.

A kapuszárnyakon betekintô nyílást alakítottunk ki, melyen keresztül zárt állapotban is
látható lesz a belsô tér, a szentélyben késôbb
elhelyezésre kerülô a Szent Vér oltárkép, a
Mária kegyszobor, és a Szentháromság kép.
A teljes felújítás befejezése december
közepén várható. Az átadáskor ismertetjük az „Egyházi épített örökség védelme
(EEÖR)” célú állami támogatásból finanszírozott felújítási folyamatában résztvevô
kivitelezôket, hegyvidéki társainkat, akik
aktívan, gyakran térítésmentesen vettek
részt a felújításban, vagy azt adományaikkal támogatták.
Felcsuti László
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Bori mesél az óvodában (Részletek V.)

ne, akiknek kék a szeme és gyönyörûek,
amellett, hogy vályogházban laknak, amitôl

olyan finom szaguk van, aminek ô nem tudott ellenállni. Papámnak sok ellen tudott
állni, ami már pótolhatatlan veszteség, és
sokszor azt álmodja, hogy az egyik éppen
ellenáll, és akkor hentereg az ágyában, felébred, és csupa víz. Kimegy sétálni a kertbe, megfázik, és másnap fulladozik.
Szarvason rapsicoltak is, amitôl sok fácánuk lett. A rendôrök ezt nem szerették, de
a párttitkár, aki velük vadászott, megvédte
ôket.
Éjjel sokszor meztelenül átúszták a tótocskákkal a Köröst, ami folyó. Azért éjjel,
mert nagyon szemérmesek voltak. Egyszer,
úszás közben a száraz ruhájuk leesett a fejükrôl és bementek Rubinsteinhez, akinek
a mamája majdnem elájult. Rubinsteinnek
a gitárja nem esett le, és elkezdett Cseh Tamást énekelni, azt, hogy „Légy ma gyerek,
és játssz megint velem”. Eközben meztelenek voltak, és fáztak.
Papám meghívta egyszer Cseh Tamást
a Fôiskolára, énekelni. Az elôadás után elmentek vacsorázni. Megkérték Rubinsteint,
hogy énekeljen. És Cseh Tamásnak leesett
az álla, és nem hitt a fülének, mert azt hitte, hogy ô maga énekel. „A potom pili,” ami
annyit jelent, hogy: „aztán ittunk” Szarvason minden történetet így fejeznek be, akár
temetés, akár keresztelô.
Az én Papám ilyen jól beszél szlovákul.
Lejegyezte:
Pirchala István

érdeklôdés. A beszélgetô társ gondolatait
értékeljük. Elég azonban, ha csak felhúzzuk
a szemöldökünket: a valaki ’szénája’ ros�szul áll nálunk. Elég kedves, és ne tovább…
A bemutatkozásnál az meg már direkt
sértô, ha a bemutatkozó elfordítja az arcát,
miközben kezet fog. Az egész érdektelen,
mondja az arca…
Leginkább az arc mutatja, ha elérzékenyedünk. A meghatódottságtól ellágyul az
arcunk.
Szerencsés az az ember, akinek eleve
mosolyra áll az arca, jó belépô bárhová. Ha
másért nem, már azzal is felkelthetjük a figyelmet: vajon ez a jó lélek most minek is
örül? Ezzel pedig már el is indulhat valami
pozitívum, mondjuk ügyünk intézésénél
egy irodában, orvosi rendelôben, stb.
Az egészséges, szinte hibátlan arc lehet
szép, csúnya ez azonban ízlés, elvárás dolga is. Olyasmi, mint amikor azt dalolásszuk:
’Minek a szôke énnékem, mikor a barnát
szeretem?’.
Aztán vannak még az arc formáját bemutató jelzôk is: cipóképû, csinos, pufók,
lapátképû, lóarcú, kerek, mint a holdvilág
teliholdkor. Van olyasvalaki is, aki ha jól
felhúzza magát, a ’pofa’ jelzôvel is illetheti
az arcot. Temperamentum dolga, ki hogyan
tudja magát felcukkolni. A széles skálán
mozogva, azért találunk közöttük kedvese-

ket is, például, ha valaki vicces-mókás természetû.
Fiatalkori arcunk a legszebb, üde, friss,
hamvas. Úgy, ahogy azzal a Jóisten karakterünknek megfelelôen megajándékozott
minket. Ámde kamaszkorban némely elégedetlenkedô átformálja. A leányok tetoválással, egy rossz sminkkel, testékszerekkel,
a szemöldök kicibálásával…
A férfiak, fôleg fiatal apukaként gyakran
szakállt növesztenek. Ezzel érettebbeknek
gondolva magukat. Persze egy jól ápolt, illatos, jóformájú, csinos szakáll vagy bajusz
mesés is lehet.
Figyelni kell a gyermekek arcára, nagyon
elcsúfíthatja a szép arcbôrüket, amikor a jelentkezô pattanásokat nem mutatjuk meg
idôben egy szakembernek. Mindezeket
egybevetve, az arc, annak ápoltsága igen
fontos, ízlésünkrôl tanúskodik.
Zárjuk egy kedves villanással az eddigieket. Hogy lehet a maszk alatt huncutkodni?
Akkor is, ha zárt, és nehezen kapunk levegôt
miatta? A maszk-viselés nagy elônye: áldóan
eltakarja az érzelmi megnyilvánulásainkat,
egy gúnyos mosolyt is elrejthetünk mögé.
Adjon Isten jó egészséget, vidámságot
kedves mindannyiunknak. Ha tehetjük,
mutassunk egymásnak derûs, segítôkész
jóindulatot!
W. Grass

BORI TÍZEDIK MESÉJE AZ ÓVODÁBAN
Az én Papám, aki a nagyapám, megígérte, hogy ír nekem egy könyvet arról,
amikor ô Párizsban élt egy rövid ideig. De
csak nekem mutatja meg, mert mások azt
mondanák, hogy hazudik. Amikor ô ott lakott, elment Avignonba, ahol kezet fogott
Picassóval, akinek gyûjteményes kiállítása
volt. Hatalmas képek voltak nôkrôl, akiknek
mindenük látszott, és hatalmas mindenük
volt. És a Papám azt jósolta akkor, hogy ez
az ember meg fog halni, mert a nôk lefestett
mindene a kezdet és a vég jelképe. És igaza
lett, mert meg is halt nemsokára. És még
szerencséje is volt, hogy elôtte, Papámmal,
még kezet foghatott. A Papám sok nagy emberrel fogott kezet.
Papám sok utazásáról mesélt, mindig
csak halkan, nehogy Nagyi belekeverje a
táncosnôket, akiknek el volt repedve a sarka.
Papám a Nagyival is volt egy tengeri
szigeten. Amikor még nem volt a Nagyim,
mert még Mamámnak sem volt a mamája.
A fényképen olyan, mint egy színésznô, és
sokkal szebb, mint az összes táncosnô, az
összes elrepedt sarkával. Nagy kalap van
rajta, és szerelmes.
BORI TIZENEGYEDIK MESÉJE
AZ ÓVODÁBAN
Az én Papám lakott Szarvason is, ami
egy szép város és tótocskák laknak ben-

Arcunk
Sok mindent elárul rólunk, ezért aztán a
jelzôk garmadája illeti. Az elsô találkozásnál kiderülhet, az illetô kicsoda. Jóarcú ember vagy se. A rosszarcú ember nyomban
ellenérzést vált ki, pedig még szóba sem
elegyedtünk. Utólag aztán belátjuk, óvatosabbak is lehetnénk máskor. Kiderülhet, érdemes lett volna odafigyelni a mondandójára. Színes, okos egyéniséggel találkoztunk.
Ám az is lehet, egy elfuserált frizurával,
esetleg borzas szakállal ô is rátett egy lapáttal a kinézetére. Valójában nem is tehet
róla, ha az élet elrajzolta az ábrázatát.
Érzelmeinket az arcunk tükrözi. A derûs
arc bizalmat elôlegez. Azt mondják: derûs
lélek. Ha viszont valakitôl állandóan negatívumokat kapunk, ô az örök intrikus, a
kötözködô, a jelzô az lehet: elvesztette az
arcát.
A fegyelmezett arc ellenben elleplezi
érzelmeinket. Ez néha direkt ajánlatos is
lehet. A grimaszok kiemelhetik beszédünk
elônyös, vagy éppen elônytelen voltát.
Egy átmulatott éjszaka után – gyûrött
lesz az arc. Az is látszik rajtunk, ha jószívûek vagyunk. Ám erre néha rá is lehet fizetni. Megvezethetnek minket.
Ha figyelmes az arc, azonnal látható az
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Kutyaposta

Nem ingóság, hanem élôlény
Idônként nem ártana körülnézni itthon és a nagyvilágban: hogyan bánunk négylábú társunkkal, egyáltalán
vannak-e, s ha vannak, milyen
jogszabályok biztosítják az
ember legjobb barátjához méltó létüket. Pusztán csak a jogszabályi környezetet nézve is
akad még bôven tennivalónk…
A jövôben börtönnel büntetnék már az állatviadalok
nézôit is, s szigorítanák a magyar büntetô törvénykönyv állatkínzással foglalkozó részeit. A közelmúltban benyújtott
javaslat szerint egytôl öt évig
terjedô szabadságvesztéssel
sújtanák azokat, akik méreg
vagy „az állat elpusztítására
alkalmas csalétek kihelyezésével” különös visszaesôként
okozzák több állat pusztulását.
Súlyosabb
elbírálásban
részesülnének a szaporítók
is: ôk szintén öt évet is kaphatnak, ha olyan körülmények között tartják állataikat,
melyek az elpusztulásukhoz
vagy maradandó egészségkárosodásukhoz vezetnek. Erre
azért van szükség, mert „az állatok szaporításával foglalkozók nem kívánnak az állatok
megfelelô körülmények között
történô tartásáról és ellátásáról gondoskodni. A szaporítók
csakis a haszon maximalizálására törekednek, a kicsiket
idô elôtt leválasztják az anyaállatról, ezt követôen pedig
alkalmatlan helyen tartják és
tûrhetetlen körülmények között szállítva értékesítik ôket.”
Börtönnel fenyegetnék a tiltott állatviadalok nézôit. Eddig
csak a szervezôknek kellett
izgulniuk a büntetôjogi következmények miatt, a javaslat
azonban a puszta részvételt is
büntetné, mégpedig két évig
tartó
szabadságvesztéssel.
A visszaesô szervezôknek is
súlyosabb következményekkel kellene szembenézniük,
az eddigi hároméves börtön
helyett öt évet is kaphatnak,
az állatkínzókat és az állatviadal-szervezôket pedig örökre
eltilthatják az állattartástól is.
Az elmúlt hónapok történései, valamint az állatvédô
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szervek elmondása alapján
kijelenthetô, hogy a mérgezéses esetek komoly természetvédelmi károkat okoznak. Egyre több esetben van
szükség hatósági fellépésre,
hiszen akár több száz védett
madár: barna rétihéja, barna
kánya, hamvas rétihéja, és
több, védettnek nem tekinthetô (?) kutya, macska, róka
szenvedését és pusztulását
elôidézô mérgezést követnek
el. A tömeges mérgezést legtöbbször olyan idegölô méreggel végzik, amely az állati
szervezeten kívül az emberi
szervezetre is halálos lehet. A
törvényjavaslat készítôi arra
is felhívták a figyelmet, hogy
a természetet megkárosító és
az állatok életét veszélyeztetô
méreg elhelyezése, alkalmazása gyakran a nemzeti parkok
területén, magánterületeken
vagy bekerített részeken okoz
súlyos, több milliós természeti
károkat. „A mérgezéses, illetve az élet kioltására alkalmas
csalétkek kihelyezésével ös�szefüggô esetek elszaporodására figyelemmel, és a természetkárosító
cselekmények
visszaszorítása céljából szükségessé vált az állatok életét
veszélyeztetô
cselekményt
büntetôjogilag
szigorúbban
szankcionálni” – olvasható a
javaslatban.
És akkor egy másik ország
másik jogszabályi változása,
ami egy sokkal emberibb világról tudósít.
Egy spanyol bíróság, mondhatni szokatlan ítéletével, közös felügyeleti jogot biztosított
egy válófélben levô házaspár

kutyájának. Az immár különélô házaspár azért fordult a
bírósághoz, hogy az eldöntse:
a továbbiakban kivel éljen
együtt az addig közösen nevelt
kutyájuk. A madridi bíróság
precedenst teremtve úgy ítélt,
hogy a jövôben mindkét fél
„társgondozóként” együttesen
legyen felelôs Panda kutyáért.
Dr. Lola García, a Law &
Animals ügyvédi irodától terjesztette bíróság elé az ügyet
a kedvtelésbôl tartott állatok
védelmérôl szóló 1987-es
európai egyezmény értelmében, amelyet Spanyolország
2017-ben ratifikált. Az ítélet
után azt nyilatkozta, hogy ez
egy „úttörô döntés” volt, mert
ügyfele a jövôben nem Panda
társtulajdonosának,
hanem
„társfelelôsének” és „társgondozójának” vallhatja magát.
Az addigi közös életüket Panda örökbefogadási szerzôdésével, az állatorvosi számlákkal
Osvát Erzsébet:

Kutyát kérek
Kutyát kérek, kiskutyát,
Okosat és nem butát,
Lehet kis, vagy nagy fülû,
Hosszúkás, vagy gömbölyû,
Lehet rajta bármi jel,
Lehet tacskó, spániel.
Kutyát kérek, kiskutyát,
Okosat és nem butát,
Aki hozzám hû marad,
Nekem mindig szót fogad,
Tedd le, hozd el, fekszik, ül,
Sose lennék egyedül.

és azokkal a fényképekkel
bizonyították, amelyeken ôk
hárman épp úgy tekinthetôk
egy családnak, mintha egy
olyan családi fényképrôl lenne szó, amelyen a házaspár a
gyerekekével látható.
A bíró is úgy látta, hogy „az
eljárás bizonyítékai a felperes,
az alperes és a kutya között
törvényes gondnokságra méltó érzelmi viszonyra utalnak”,
ezért Panda mostantól egy hónapig „anyjánál”, a következô
hónapban pedig „apjánál” fog
élni.
A „forradalmi” ítélet egy
kicsit megelôzte a jogot, Spanyolországban ugyanis jelenleg új jogszabályok készülnek
annak érdekében, hogy az állatok többé ne minôsüljenek
tárgyaknak, hanem jogilag is
élôlényként ismerjék el ôket.
Ez a fajta nézet a háziállatokról, mint jogokkal rendelkezô lényekrôl, nem ismeretlen Európában. Hogy saját
házunk táján kezdjem: évtizedekig a kutya, csak mint tárgy,
esetleg többé-kevésbé értékes
tárgy jelent meg a bírósági
ítéletekben: ha például valaki
megölt egy kutyát, akkor rongálásért kellett felelnie. Ma
szerencsére ez már nincs így,
de azért még messze vagyunk
attól, hogy egy állatkínzó a
közvélemény számára is megnyugtató büntetést kapjon.
Angliában a helyzet egyelôre
változatlan: a kutyákat autókhoz, házakhoz vagy más
személyes tulajdonhoz hasonló tárgyaknak tekintik. A
felügyeleti ügyek csak annak
megállapítására irányulnak,
hogy ki az egyedüli tulajdonos. De például Franciaország
2014-ben megváltoztatta addigi törvényét, így a háziállatokat „élô és érzô lényeknek”
tekintetik, nem pedig „ingó
javaknak”.
A változás mindenesetre
jó hír, fôleg a kutyáknak, hiszen az új státusz azt jelenti,
hogy a párok a válási ügyekben megosztott felügyeleti
jogokat kaphatnak, s a közös
„gyermek” így nem lesz válási
árva…
Szücs Gábor
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Iskolai hírek
Intézményünk szülôi felvetésre idén részt vesz a Mosolymanók
mozgalomban, hogy a környezettudatos magatartás mellett a rászoruló gyermekek támogatására
is ösztönözzük tanulóinkat. A
Máltai Szeretetszolgálat hatodik
éve szervezi ezt az ünnepi lehetôséget, amelyben minden magánszemély ajándéka, az általuk már
nem használt, de jó állapotú vagy
akár új játékaikat rakják dobozba, és ráírják, hogy milyen nemû
és korú társuknak, gyermeknek
küldik azt. Hibátlan, hiánytalan
és megtisztított játékokat, illetve legalább féléves lejárati idejû
édességeket helyezhetnek a
dobozba. Az ajándékot még személyesebbé tehetik a megajándékozott gyermeknek szóló kedves
üzenettel. A doboznak szállításra
alkalmasnak kell lennie! Csak az
elôírt szabályoknak megfelelô
csomagokat viszik el az iskolából
a futárok. A csomagok maximális
mérete: 50x50x50 cm, sérülésmentes kartondoboz, ragasztószalaggal lezárt, leragasztott egység, amin masni, szalag, egyéb
díszítés nem lehet. Az esetleges
korábbi vonalkódos címkéket,
címzéseket el kell távolítani! Miután elkészült a csomag, azt az
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ajándékozó december 3-ig behozza az iskolába az I. emeleten
kialakított gyûjtôhelyre. A csomagok további kezelése az iskola
feladata. A gyûjtés idôtartama:
2021. november 15., hétfôtôl december 3., péntekig tart.
Roppant büszkék vagyunk
a Bolyai matematika csapatverseny eredményeire. 12 csoportunkból 5 a saját mezônyének
1-6. helyezését érte el. 8. évfolyamos csoportunk az I. helyen végzett, így Farkas Dániel,
Jablonkay-Nagy Márton, Koska
Dorka és Veres Dominik a november 26-i, online szervezésû
kárpát-medencei döntô résztvevôje. II. helyen végzett Berta
Buda, Mlinárik Marcell, Polony
Dénes és Várady-Szabó Zoltán
(6.a). III. helyen végzett 3.-os évfolyamunkból: Elekes Máté Tuzson, Horn Péter, Koltai Mihály
és Szalay Zsófia. IV. helyezett
lett: Antal Panni, Berze Nimród,
Jakab Jázmin (6.b) és Nyíri Laura
(6.a). V. helyen az 5. osztályosaink végeztek: Jablonkay-Nagy
Endre, Mészáros Levente, Paár
Csongor és Szabó Bertalan.
Arattunk a Bolyai anyanyelvi
csapatversenyen is. 11 csoportunkból 3 végzett az elsô hat

helyen: A Mesés négyes csapat:
Koltai Mihály, Elekes Máté Tuzson, Nyíri Bercel és Csendes
Anna Flóra (3. o.) a II. helyen. A
Kutya-macska barátság fedônevû alakulatunkban a 4.-es Kisfalvi Júlia, Koncz Luca, Schneider
Zsófia és Szabó Sára Olívia remekelt az 5. helyen. A 8. osztályból
Farkas Dániel Bence, Csurilla
Botond, Tengerész Márk és Jóri
Zsombor a Nyelvészkedôk csapatát alkották. Teljesítményükkel a Kárpát-medencei döntôbe
jutottak, a tankerület I. helyén.
Felkészítô tanáraiknak gratulálunk: Nagy Árpád, Szappanosné
Majzik Erika, Szûcs Veronika,
Kérges Gáborné.
A Lázár Ervin Program (LEP)
keretében eddig négy évfolyamunk vehetett részt ingyenes
színházi elôadáson. A 2.-osok
élvezték az Utazás a szempillám körül címû eseményt a Zichy-Szín-Mûhely – Óbudai Kulturális Központ szervezésében.
A 3. osztály A harisnyás Pipit
látta a Pesti Magyar Színházban.
Ugyanitt ötödikeseink a Tündér
Lala elôadását nézték meg. Végzôseink is ezt a társulatot látták
a Rómeó és Júlia címû színdarabban, Kosztolányi fordításában,
Eperjes Károly rendezésében és
szereplésével, korhû jelmezekkel és zenével.

Családi Vacsora az Ínyenckertben
Köszönet az Egyesület és az Inyenckert
Étterem együttmûködésért. Az „Óbuda történelmi emlékei – középkor” helytörténeti
verseny gyôzteseként családi vacsorán vehettem részt az étterem igazán kellemes,
elegáns teremében.
Laci pincér figyelmesen és gondosan
hordta fel az ételeket, italokat. Az aperitifként kért birs nagyszerû illata és aromája feledhetetlen, az elôételek közül nem

mindent kóstoltuk, és a levesek közül is
csak hármat próbáltunk, de remek volt
mind. Béla szakács mestermûvei közül –
a teljesség igénye nélkül - kiemelném a
borjúpörköltet, a ropogós sült kacsát és a
cigány-pecsenye koronáját, a fantasztikus
sült szalonna-taréjt, majd a desszertek közül az almás-diós pitét és a mazsolás-túrós
palacsintát. Minden étel hatalmas méretû,
és igényes tálalással került asztalunkra.

A magyar nyelv napja alkalmából iskolánkban felsôseink
öt, vegyes korosztályú csoportban vetélkedett írótollért,
édességért és oklevélért. A
gyermekek jó hangulatú, derûs
versenyen való részvételét, és
a mezônybôl egyébként torony
magasan kiemelkedô gyôzteseknek: Berta Buda Bálint és
Bodnár Janka Enikô (6.a), Batyky Zalán Bulcsú (6.b), valamint
Mészáros Levente és Kovács
Marcell (5.o), eredményét az iskolai ösztönzô programjában is
honoráltuk.
Az OATV-n mindkét évfolyamunk, a 7. és 8. osztály részt
vesz - az elôzô évhez hasonlóan,
idén is on-line formában, iskolai
helyszínen.
A Kazinczy, vagyis a Szép
magyar beszéd verseny iskolai
fordulója szervezés alatt van, reméljük, hogy lehetôségünk lesz
megtartani.
A fogászati szûrôvizsgálatra
az idén sor került: novemberben
minden osztályunkkal lejutottunk a gyermekfogászati rendelôbe.
Szeretnénk nagy, iskolai mikulási és Luca-napi forgatagot,
karácsonyi ünnepet és betlehemezést idén is – de a járványhelyzet ezt nem teszi lehetôvé.
K.E.

Miért is írom mindezt? Bátorítanék mindenkit, hogy a következô helytörténeti versenyen, amely Óbuda római majd barokk
korszakát dolgozza fel, vegyen részt, élvezze az óbudai sétákat majd falatozásokat, hiszen mindenki ismeri a régi nótát: Jöjjön ki
Óbudára, egy jó túrós csuszára…
Amíg ez nem következik be, ki-ki gondolkodjék egy kicsit az alábbi mondaton:
Green wine salt cook this leak with tree cried. Siker esetén szívesen koccintok a megfejtôkkel!
(K.E.)
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Közügyek Fórum - 2021
Az idén is megtartottuk a „Közügyek
Fórumot”, melyen Csongrádi János képviselô úr is jelen volt. A fórumon számos
észrevétel, panasz hangzott el, és interneten is kaptunk Hegyvidéket érintô javaslatokat. Mindannyian tapasztaljuk, hogy
Hegyvidékünk átalakulóban van. A telkek
megengedett beépíthetôsége a 2001-ben
megalkotott, Óbuda Városrendezési Szabályzata (ÓVSZ) óta ugyan nem változott,
de a jelentôsen megnövekedett ingatlanárak miatt a telkeket jobbára vállalkozók
tudják megvásárolni, akik telek 1 lakásra jutó értékesítési árát csak úgy tudják
csökkenteni, ha a telken a lehetô legtöbb
lakást építik. Ezzel jelentôsen növekszik
a lakásszám, így a személyautók száma
is. A probléma másik fô forrása a Bécsi út
és a Szépvölgyi út túlterheltsége, amit a
II. kerület és a III. kerület (pl.: Észak-Buda vagy Pest) között közlekedô autósok
elkerülnek, a Hegyvidék utcáit használva.
Mindez számos helyen gépjármû- és gyalogosforgalmi problémákat okoz a Hegyvidéken.
A fórumon elhangzottakat összefoglaljuk, és továbbítjuk az Önkormányzatnak
a 2022 évi költségvetés kidolgozásához.
Most azonban a teljesség igénye, és téma
szerint csoportosítva az alábbiakat emelem ki:
Jablonka út: A buszforgalmat és a Harsánylejtô felôl érkezô átmenô forgalmat
lebonyolító út rendkívül balesetveszélyes. Az út a járda hiánya miatt gyalogosforgalom számára alkalmatlan. Különösen gond ez az út Verhovina út feletti
emelkedô beláthatatlan szakaszán. A néhol a tulajdonosok jóvoltából megépített
rövid járdaszakaszokon pedig autók parkolnak. Egy gyalogos a buszmegállótól
a lakóhelyéig nem tud biztonságban eljutni. Az út teljes hosszán járda építése
szükséges.
A Verhovina út feletti lejtôn az alulról
érkezônek van elsôbbsége. Azonban az
ezt jelzô, lejtô felett kihelyezett tábla a
fák lombjától nem látható.
Gölöncsér utca: Az utcáról a Jablonka
úton forgalma a terepadottságok miatt
nem látható be, tükör elhelyezése szükséges.
A Jablonka úti keresztezôdésben a
jármûvek szabályos kanyarodását egy
villanyoszlop akadályozza.
Vízmosás lejtô: Esô esetén hömpölyög
a víz, a kertbejárat nem közelíthetô meg.
Feltételezett oka, hogy a Gölöncsér utca
csatlakozásánál megoldatlan a felszíni vizek elvezetése, a megoldás a vizek felét
a Vízmosás utca felé tereli. A Vízmosás
utcában kiépített csatorna összefolyók
nincsenek a közmû hálózatba bekötve.
Az út mentén az egyoldali járda dôlt
szegéllyel vannak kiépítve. Az útra fél
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kerékkel járdán parkolást lehetôvé tevô
kresztábla kihelyezése szükséges, hogy a
parkoló kocsik mellett a kétirányú forgalom biztosítható legyen.
Kisdomb utca: A meredek Kisdomb utcáról a Jablonka lejtôre élesen balra kanyarodva nem látható be a jobbról érkezô
forgalom. Havas, jeges téli útviszonyok
mellett még jobban megnehezíti az elsôbbségadást, utána az elindulást. Segítene egy tükör elhelyezése, de megoldás
az lenne, ha a Kocsis Sándor utca felôl
érkezôknek elsôbbségadás kötelezô tábla
lenne kihelyezve. E területrôl számos család közlekedik a körzetes, Erdôalja úti, II.
Rákóczi Ferenc Általános iskolához.
Kocsis Sándor út: Az Erdôalja út végén
az Erdôalja utat a Harsánylejtôvel ös�szekötô Kocsis Sándor út felsô szakasza
rossz állapotban van, ott egy 50-100 méteres szakaszt kellene újra aszfaltozni,
de az se lenne baj, ha az utat 2 sávosra
szélesítenék ki. Az útszakasz használatával sok idôt spórolhat az, aki a Pilis felé
megy, mivel kikerülheti ezzel a Bécsi úti
dugókat.
Erdôalja út: a 137-es busz Erdôalja úti
végállomásánál, ahogy a busz körbefordul, az út rendkívül kátyús, a burkolat
felújítása szükséges.
A végállomáson túli, járda nélküli
szakasz, vegyes használatú, keskeny
burkolattal rendelkezik. A gyalogosokat
veszélyeztetô, megnövekedett átmenô
forgalom miatt napelemes sebességjelzô-figyelmeztetô tábla kihelyezése lakossági igény. Költségeit az érintett lakosok
talán össze tudnák adni.
Remetehegyi út: a Viharhegyi út csatlakozásánál tükör elhelyezése szükséges,
mert az iskola felôl érkezô autósok nem
látják a kanyarodó Viharhegyi úton közeledô jármûveket.
Az Erdôalja út iskola elôtti szakaszának egyirányúsítása miatt rendkívül megnövekedett a Remetehegyi út forgalma,
mely járda építését teszi szükségessé,
vagy az útburkolaton fizikai akadályok
elhelyezését.
Közpark: A nem csak a környékbeli
lakók kérik az Önkormányzattól az Eurocenter feletti közpark területének karbantartását, évente legalább 2 kaszálással.
Táborhegyi út: Táborhegyi út élesen
kanyargó szakaszain parkoló autók közlekedési sávot leszûkítik, ezért a beláthatatlan kanyarban a fentrôl és alulról jövô

Kedves Gyalogos!
Ha nincs az út mentén járda,
közlekedj
a forgalommal szemben!

nautók ütközését idézik elô. E szakaszokon parkolni tilos tábla kihelyezése szükséges.
A Farkastorki út csatlakozásánál mindkét oldalon hirdetôtábla akadályozza a
Farkastorki út beláthatóságát, ami koccanást eredményezhet. Mindkét hirdetôtábla áthelyezése szükséges.
Toronya utca: A Körtvélyes út szakasza a Zúzmara út felé lejt, ezért a víz - a
csatornaszemek alkalmatlan elhelyezése
miatt - a Zúzmara útra ömlik, ahonnan a
burkolat a vizet a Toronya utca felé tereli. A mintegy 460 m útszakaszról érkezô
felszíni víz a murvaterítést átformálva a
Táborhegyi lépcsôre zúdul, közben több
ponton magánterületekre folyik. A Toronya utca érintett szakaszán útburkolat
építése, és a felszíni vizek szakszerû elvezetése szükséges.
Váradi utca: A III-ból a II. kerületbe
igyekvô, átmenô forgalom számára tervezett Váradi utca átkötés tehermentesítené
a Hegyvidék utcáit (pl. Perényi utat, Kiscelli utcát) megépítése fontos.
Javaslat hangzott el a Hegyvidék átmenô forgalomtól való tehermentesítése,
akár zsákutcákkal, vagy az utcák átmenô
forgalmat akadályozó egyirányúsításaival.
Testvérhegyi út: A ma már átmenô
forgalmat is lebonyolító út rendezetlen.
Nincs járda, a felszíni vizek az út egyik
oldaláról a másikra folynak, ami télen különösen balesetveszélyes.
Javaslat hangzott el továbbá, hogy egy
többlakásos házat építô vállalkozó és az
Önkormányzat között olyan szerzôdés jöjjön létre, mely az építtetôt célzott támogatásra kötelezi a közterület fejlesztése
érdekében. Továbbá, hogy telken belül
az Önkormányzat lakásonként nem 1,
hanem 2 gépkocsi parkoló elhelyezését
írja elô. Ez a már megépült lakóházakra is
vonatkozna. Fontos lenne meghatározni,
hogy a járda késôbbiekben az út melyik
oldalán lesz kialakítva, hogy az új kocsibehajtókkal ne építsék el annak lehetôségét.
A fórumon megjelentek egyöntetûen
a forgalom csökkentését, a közlekedési
veszélyek minimalizálását, a gyalogosok
biztonságának növelését szeretnék. Mivel Hegyvidékünkön a lakásszám növekedésével együtt járó gépkocsik száma
folyamatosan nô, ezért ehhez igazodóan a
hegyi utak felújítására, fejlesztésére, járdák, zebrák építésére van szükség. Emellett egyértelmû cél az átmenô forgalom
csökkentése, megszûntetése. Mindehhez
várhatóan az egész Hegyvidékre, és környezetére kiterjedô forgalomtechnikai
megoldásokra van szükség.
Az elhangzottakat lejegyezte:
Felcsuti László

XXVI. évfolyam, 10. szám

2021. december

ÓHEGY-HÍREK

AZ EGYESÜLET
HÍREI
Hegyvidéki
vállalkozók,
szolgáltatók
Tudtuk, hogy szükséges
és fontos dolgot cselekszünk,
csak nem hittük volna, hogy
ennyire sikeres lesz. Sokan
keresték fel a megújult honlapunkon a hegyi vállalkozókat, szolgáltatókat.
Mint korábban jeleztük,
egy új menüpontot nyitottunk meg honlapunkon
„Közérdekû” címmel, melyre kattintva „Hegyvidéki
vállalkozók, szolgáltatók”
almenüpont jelenik meg,
ahol a hegylakó vállalkozóink, mesterembereink neve
és elérhetôségei olvashatók.
Gyakran
felvetôdik
ugyanis a kérdés, hogy lakásunk, kertünk és más
feladataink,
problémáink
megoldásához miért nem
hegyvidékünkön lakó mesterembereket, szakembereket foglalkoztatunk. Nekik
is jobb, ha nem órákat autóznak megrendelôjükhöz,
hanem a szomszédban vállalnak munkát. Most itt a
lehetôség.
Aki szeretne saját környezetében is munkát vállalni, és Óbuda Hegyvidéken lakik, az a táblázatban
megjeleníteni kívánt adatait
az Egyesölet alábbi címére
elküldheti, és mi a honlapunkra helyezzük.
Kedves olvasóink pedig
szóljanak ismerôseinek, jelentkezzen be a listára, hátha ôk nem is tudnak róla.
Reméljük, hogy ezzel
nem csak a helyi vállalkozókat, hanem hegyi szomszédjainkat is segítjük, hiszen csak egy-két kattintás,
és rögtön tudják, kit kell a
munkára felkérni.
Egyesület Vezetôsége
egyesulet@ohegy.hu

,,Egynek minden nehéz,
sokaknak
semmi sem lehetetlen”

Közösségi költségvetés – 2021

Járdaépítés a Farkastorki útnál
Mint ismeretes, az Önkormányzat által kezdeményezett
„Közösségi költségvetés – 2021”
keretében, több helyszínre javasolt járdaépítések közül az Óbuda Városfejlesztôvel (ÓBVF) a
Viharhegyi út és a Jablonka út
közötti a két buszmegállót ös�szekötô járdaszakasz megépítése mellett döntöttünk. A képen
látható, a Viharhegyi úttól a Farkastorki lejtôig kiépült, ezzel a
költségvetési terv teljesült.
A lakosok nevében, és az
Egyesület Vezetôsége nevében
köszönjük az Önkormányzatnak
az eddigi kivitelezett járdaszakaszt, és bízunk abban, hogy a
létfontosságú járda építése folytatódik a Farkastorki lejtô és a
Jablonka út 13. kötött. Ehhez

azonban gyalogos zebrákat is kijelölô út és közmû kiviteli tervek
elkészítése, útengedélyezési eljárás lebonyolítása, valamint egy
építési ütemterv kimunkálása
szükséges, a helyszíni adottsá-

Napvédô utasváró a Bécsi útnál
Sokan kérdezik: „az utasváróból nem lesz semmi?”
De igen lesz. Az Önkormányzat és a kivitelezô JCDecaux
szerint egy napvédô utasváró
kerül elhelyezésre a Bécsi út/
Vörösvári út – Jablonka út irányába lévô autóbusz megállójában (137, 237, 937), elsôsorban
a napsugárzás okozta balesetek
megelôzése érdekében.
A lakosokhoz igazodó igényeinket
JCDecaux
típusterve alapján, vázlattervben
fogalmaztuk meg, mely egy,
a kocsiútnak hátat fordító,

nagyméretû árnyékvetô hirdetôfelülettel ellátott, un.: „fordított állású”, utasváró lenne, a
jelenlegi megállótábla felett.
A megoldást Óbuda Fôépítésze elfogadta, és a településképi eljárás során feltételként
szabta meg, hogy az épület
homlokzatától és a járdaszegélytôl a kötelezô távolság be
legyen tartva, az utasváróból
az érkezô busz jó látható legyen és viszont, valamint hogy
az utasváró árnyékoló, hôvis�-

gokhoz, pénzügyi lehetôségekhez igazodóan. A kiviteli tervek
elkészíttetését kezdeményeztük,
reméljük a következô évben erre
is sor kerül.
Felcsuti László
szaverô felületû üvegezéssel
készüljön.
A JCDecaux által legutóbb
benyújtott tervet nem ismerjük, de bízunk abban, hogy a
„fordított utsaváró” e követelményeknek meg fog felelni, és
ha minden rendben van, akkor
a kivitelezô napok alatt fel is
állítja.
A tavasszal beígért „június elsô fele” nem teljesült, de
ha belegondolunk, hogy e vágyunk megvalósítását hivatalosan 2013-ban kezdeményeztük
a BKK-nál, akkor igazán közel
vagyunk a megvalósuláshoz.
Felcsuti László

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
a Óhegy Klubházban, 1037 Bp., Toronya utca 33.
Nôi jóga (T.Szilvi)
h.
Intervall torna (K. Tünde)
h.
Férfi torna
k., cs.
Kóruspróbák
k.
Nôi torna (Sz. Móni)
sz., p.
Bridzs Klub
sz.
Dance aerobic (K. Tünde)
sz.
Alakformáló aerobic (K. Tünde)
sz.
Gerinctréning (K. Tünde)
cs.
Hegyvidéki Séta-Kör
szo.
További információ gondnokunktól: 30-570 3015.
Bejárat az Óhegy Klubház udvaráról.

18:30-20:00
18:00-19:00
19:15-20:15
18:00-19:30
8:00- 9:00
17:30-21:30
17:00-18:00
18:00-19:00
18:30-20:00
9:30-11:30

HAVILAP (MKM 226.674/1998)
Kiadja: Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete,
1037 Bp., Toronya u. 33. Tel.: 30-230 6994
E-mail: egyesulet@ohegy.hu, www.ohegy.hu
Felelôs kiadó: Felcsuti László elnök.
Szerkesztô: Mikes Kriszta, Dienes Andrea.
Hirdetésfelvétel:
Óhegy Egyesület. Telefon: 70-325 3416
Elôkészítés: Petit Typo Bt.
Nyomás: Coradix Kft.
Megjelenik: 3000 példányban

Önkormányzatunknak köszönjük, hogy híreivel
támogatja lapunk megjelenését.
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ÓHEGY-HÍREK

HEGYVIDÉKIEK
HEGYVIDÉKIEK
INGATLANIRODÁJA
INGATLANIRODÁJA
Építési telkek, családi házak, újépítésű és használt
Építési
telkek,
családi házak,
új építésu
lakások
értékesítése
és bérbeadása
és használt lakások értékesítése és bérbeadása

100% ÁLLAMI TÁMOGATÁS
NAPELEMRE? IGEN, LEHETSÉGES.

Óbudalux
ÓBUDALUX
Ingatlaniroda
INGATLANIRODA
1037 Budapest, Erdoalja út 46.

E-mail: obudalux@oi.hu

Kolléganoink földrajzi területre specializálták munkájukat:

TESTVÉRHEGY,
TESTVÉRHEGY
TÁBORHEGY,
TÁBORHEGY
REMETEHEGY,
REMETEHEGY
MÁTYÁSHEGY
MÁTYÁSHEGY
150 aktuális ingatlant
ARANYHEGY
kereső ügyfél,
Forster Judit
Péceli Edit
300 eladó vagy
1037 Budapest,
Forster
Judit
ÜRÖMHEGY
irodavezeto-építész
ingatlanközvetíto
Erdőaljaajánlat
út 46.
irodavezető-építész
kiadó
ingatlan
ajánlat
150 aktuális ingatlant kereso ügyfél, 300 eladó vagy kiadó ingatlan

CSÖPÖG, FOLYIK, ELDUGULT?
KARESZ MEGOLDJA!

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

Hívjon bizalommal!
30-696-696-9,
1-242-1096
-30 696 6900
+36
30-696 6969 | +36
HÍVJON BIZALOMMAL!

www.obudalux.hu | www.aranyhegyi.hu

www.obudalux.hu, www.obudaihegyvidek.hu

+36 20-981 6703

KÖNYVKÖTÉSZET +36 30 961 8167

www.konyvkoteszetobuda.hu
Emlékkönyvek, fotóalbumok készítése
Szakdolgozat, diplomamunka kötése
Régi könyvek javítása, újrakötése
Folyóiratok, újságok kötése

Natúr dobozok
Ablakos dobozok
Bonbondobozok, sütisdobozok
Dobozok céges ajándékcsomaghoz

www.dobozuzlet.eu

DOBOZKÉSZÍTÉS
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK
KEDVES HEGYLAKÓKNAK!
ERDŐALJA ABC MUNKATÁRSAI

Nálunk megtalál mindent, ami
egy háztartáshoz szükséges.
Sőt, december 11-től még
karácsonyfát is.
1037 Erdőalja út 79. – T: 06 1 388 6713
H-P: 6:30-19:30, SZ: 7:00-14:00, V: 7:30-13:00.

12

ÜGYVÉD A HEGYEN

§

• öröklés, végrendelet
• ingatlan ügyek
• cégjog, társasági jog
• kereskedelmi
szerződések
• fizetési meghagyás
dr. Ruff Ádám
1037 Budapest,
Erdőalja út 99/A.
+36-20-386-31-02; iroda@drruff.hu; www.drruff.hu

