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Programok
Óhegy Kortárs Klub május 13. p. 17:30
Könyvbemutató – Kóródi A. május 13. p. 17:30
Hegyvidékünk a Róka-hegyrôl május 14. szo. 9.00
Családi vasárnap (Bábszínház) május 15. v. 10:30
Édesanyák köszöntése május 18.sz.      17:00
Kamarazenekari koncert május 20. p.      19:00
Gyermeknapi túra május 21. szo.        9.00
Gyermekruhabörze május 22. v.     10.00
Operaház látogatás június 3.p.     15:00
Állandó programok   11. oldalon

A következô lap megjelenése: 2022. 2022. június 2.

Óbudai Kamarazenekar 
nyár eleji koncertje

az Óhegy Klubházban,
május 20-án, pénteken 19:00 órakor.

Vezényel: Gazda Péter

(Részletek a 10. oldalon)

A felújított Operaház
bejárása

június 3-án, pénteken 15:00 órakor.

A látogatás vezetôje:
Józsa Anka

fôépítész, üzemeltetési igazgató.

(Részletek a 3. oldalon.)

Hegyvidéki Családok Köre

Ötlettôl  
a megvalósításig
Közösségformáló találkozó 

az Óhegy Klubházban. 
minden páros hét csütörtökén, 

délután 17:30-tól 

(Részletek a 7. oldalon.)

Gyermekruha- és játékbörze
az Óhegy Klubházban,

május 22-én vasárnap 10-12 óra között
(Részletek az 7. oldalon)

Könyvbemutató

Küry Klára azt üzente
május 13-án, pénteken 17:30 órakor,

az Óhegy Klubházban.

Könyvét bemutatja a szerzô: 

Kóródi Anikó Zsuzsanna

(Részletek a 3. oldalon)

Gyereknapi túra
Hegyvidékünk erdeiben 
Gyülekezô az Óhegy Klubház elôtt

1037 Bp., Toronya utca 33.

május 21. szombat 9:00-9.30 között.

(Részletek a 3. oldalon.)

Hegyvidékünk a Róka-hegyrôl
Tematikus túra május 14-én, szombaton 9:00 órakor.

Túravezetô Csemez Attila tájépítész.
Találkozó a Csobánka téren, az aluljáró kijáratánál.

(Részletek a 6. oldalon.)

CSALÁDI VASÁRNAP

CIRKUSZI MULATSÁGOK
INTERAKTÍV BÁBELÔADÁS AZ EGÉSZ CSALÁDNAK,

a Babos Bábos Társulat elôadásában,
május 15-én, vasárnap 10:30-kor, az Óhegy Klubházban.

(Részletek a 3. oldalon.)

Amit az NFT-rôl tudnod kell…
Ismerd meg  

a kriptomûvészet világát!
Óhegy Kortárs Klub

Beszélgetés az Óhegy Klubházban,
május 13-án, pénteken, 17.30-kor.

(Részletek az 5. oldalon.)

Édesanyák köszöntése
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

II. A osztály tanulóinak elôadása

május 18-án, szerdán 17:00 órakor,

Az Óhegy Klubházban.

(Részletek a 8. oldalon.)

ANYUKÁM
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Esô után lépek ki a kertbe. A 
friss levegô a tüdômig hatol, mé-
lyen beszívom, majd lassan kien-
gedem. Közben a nap a kibújik 
a felhôk mögül és éles fénnyel 
bevilágítja a tájat. Ha jobbra né-
zek, a Hármashatár-hegy egyik 
csúcsát látom, ahol a fák zöldje 
egyre inkább átveszi a hatalmat 
a téli erdôkép után. A madarak 
is belekezdtek napi mondaniva-
lójukba, hirdetik milyen jó is itt 
nekik. Hálás vagyok a sorsnak, 
hogy a Hármashatár-hegy aljába, 
Testvérhegyre sodort bennünket.

A X. kerület központjában él-
tünk több mint 10 évig. Mikor kis 
családunkba megszületett a szu-
per mozgékony kisfiunk, és nem-
sokára egy kis fehér Golden retrie-
ver személyében egy négylábú is 
beköltözött hozzánk, komolyan el 
kellett gondolkodnunk azon, hogy 
egy nagyobb házba, egy élhetôbb, 
zöldebb környezetbe költözzünk. 
Feltérképeztük Budapest több 
kerületét, nagyon sok ingatlant 
megnéztünk, de valahogy mind-
egyikbôl hiányzott valami.

Egy napfényes tavaszi napon 
érkeztünk elôször a Testvérhegy-
re. Az elsô, ami feltûnt az volt, 

hogy a levegônek van illata!!! A 
panoráma a városra csodálatos 
hátteret adott a megtekintendô 
ingatlannak. A házat körülvevô 
gondozott kis kert, a színek ka-
valkádja, a tündöklô virágokon 
zümmögve nektárt gyûjtô rova-
rok sokasága teljesen elvarázsolt. 
Elsô látásra szerelembe estünk!

2019 nyarán költöztünk ide, 
bár még ekkor a felújítási mun-
kálatok folyamatban voltak. De-
cemberben ébredtünk elôször egy 
olyan napra, amikor senki nem 
jött fúrni, faragni, festeni, kopá-
csolni. Mancs kutya birtokba vette 
az udvart, mi meg a házat próbál-
tuk otthonossá tenni, megtölteni 
élettel és vendégekkel…. Illetve 
csak próbáltuk volna, ha nem jön 
egy minden közösségi programot 
elsöprô világjárvány, ami hóna-
pokra elzárt bennünket a külvilág-
tól. Így ismerkedni közel és távoli 
szomszédokkal lehetetlenné vált. 
Pedig mi nagyon közösségi embe-
rek vagyunk, lételemünk, a társa-
ság, a barátok, a tartalmas együtt-
létek. Egyetlen jel arra, hogy itt 
bizony egykor személyes jelen-
létû közösségi események voltak, 
az Óhegy-Hírek újság volt.

Kiéhezettekké váltunk egy kis 
beszélgetésre, egy közös ebéd-
re, sütögetésre, együtt-evésre és 
együtt-levésre. De hogy találjunk 
az új életünk helyszínén baráto-
kat, közösséget? A vírus már visz-
szahúzódóban van, szabadabbá 
vált az életünk, de ez a probléma 
még nem oldódott meg. Itt élünk 
egymás közel, s távoli szomszéd-
jában, de nagyon keveset vagy 
inkább semmit sem tudnunk egy-
másról. Pedig mennyi ötlet lenne, 
mi mindent lehetne itt csinálni 
közösen, egymást segítve, közös 
ügyért munkálkodva!

Ezért is fogadtam örömmel 
és csatlakoztam Rajnánk Bea 
nagyszerû ötletéhez, mikor meg-
álmodta a Hegyvidéki Családok 
Körét. Mikor elôször elmondta, 
mi lenne a célja a létrehozandó 
közösségnek, tudtam, hogy ez 

az, ami hiányzott, ez az, amit ke-
restem! Az egymásra találás, a 
közösségépítés, hogy egy helyen 
élünk, hasonló problémákkal, ki-
hívásokkal nézünk szembe nap, 
mint nap. Lehet, hogy tudok ne-
ked egy jó asztalost, burkolót vagy 
festôt ajánlani. Te meg tudsz egy 
jó bébiszittert, egy kiváló esküvôi 
fotóst, vagy egy jó mozgásfejlesz-
tô pedagógust. Netán résztvennél 
egy zöld-programban, mert neked 
fontos az, hogy még a déd- és üku-
nokáid is élvezzék a hegyvidék 
levegôjét, növény és állatvilágát? 
Ezer ötleted lehet, ami további 
ötleteket és közös megvalósítást 
eredményezhet!

Azt hiszem, most már elmond-
hatjuk, hogy itt, Testvérhegyen 
nemcsak lakásra, hanem otthon-
ra is találtunk.

Csordás-Dósa Gyöngyi

Arra kértük a Hegyvidéki Családok Körének egyik szervezôjét, 
Dósa Gyöngyit, mondjon pár szót családjáról, hegyvidéki életérôl:

„… árva kezembe parolát!”

Aki április 10-én vasárnap az Óhegy 
Klubházban töltötte a délelôttjét, az szemé-
lyesen élhette át, ahogyan kis közösségünk, 
a kedves családok egymásra találtak.

Hiszen Dumitriu Gabi vezetésével és 
Reni lánya segítségével nagyon helyes 
húsvéti kézmûves alkotások születtek. 
Számomra döbbenetes precizitással, elôre 
elôkészített sablonokkal várta az érdeklôdô 
gyerekeket, annak érdekében, hogy minél 
különlegesebb és látványosabb mûvek ké-
szülhessenek. Aki idôben érkezett, ügyesen 
és gyorsan dolgozott, az a teljes repertoár 
birtokában távozhatott a foglalkozásról. 
Lesz még ilyen alkalom, érdemes egyszer 
bepillantani Gabi kreatív mûhelyébe.

Mindeközben az udvaron – az elsô kelle-
mesen napos idôt kihasználva – a bogrács-
ban Gergô és Zoltán kezei között elkészült 
a paprikáskrumpli. Olyan illatok töltötték 
meg a házat és környékét, melyek alapján 
azonnal lehetett tudni, hogy itt mi ma jól 
fogunk lakni. És így is lett, egy asztalhoz 
ülve, jó hangulatban, egészen délután há-
romig beszélgettünk, eszegettünk. Közben 

a gyerekek Unoval és mozgással töltötték 
az idejüket – senki nem unatkozott. 

Igazi minôségi idô volt, ahol régi és új 
szomszédok találtak egymásra, telefonszá-
mok cserélôdtek és mindeközben a gye-
rekeink is töltôdtek, levegôn voltak, élmé-
nyekkel gazdagodtak. Bízom benne, hogy 
egyre több család kap kedvet ahhoz, hogy 
itt a közelben, a csodás Klubházban és an-
nak kertjében töltse a szabadidejét. 

Ha kedvet kaptál, ötleted lenne arra vo-

natkozóan, hogy milyen legyen a következô 
Családi Vasárnap, írj nekünk a Fb oldalun-
kon! Ha nincs ötleted, csak élvezni szeret-
néd a jó társaságot, akkor pedig gyere el, 
szeretettel várunk legközelebb!

Ígérem, hogy mi, a Hegyvidéki Családok 
Köre igyekszünk mindent elkövetni azért, 
hogy színes, mindenki számára érdekes 
programot szervezzünk. Találkozzunk és 
kapcsolódjunk egymással!

Rajnák Bea

Családi Vasárnap Gabival és Renivel

Ahogyan a Hegyvidéki Családok Köre látta
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Több, mint tizenöt év-
nyi gyûjtô és kutató munka 
után, Kórodi Anikó befejezte 
a Küry Klára éltérôl és ko-
ráról szóló könyvét! Ezért 
a legideálisabb idôpont a 
könyvkiadásra, születésének 
százötven éves jubileuma 
lett! Az újabb, nehéz, kétév-
nyi vírusos idôszak után vég-
re, 2021 Karácsonya elôtt, 
már kezében is tarthatta a 
dokumentumkönyvet!

Küry Klára (1870-1935) 
magyar színésznô, operett-
primadonna, a boldog béke-
idôk színházainak, köztük a 
Pesti Népszínháznak is, az 
egyik legragyogóbb csillaga 
volt, akiért egész Magyaror-
szág rajongott! A színpadon 
csak a darabnak élt. Egy-
szerû, választékos, a hangu-
latokat mélyen érzô, tûzzel, 

szenvedéllyel játszó mûvész 
volt.

Könyvében a szerzô mo-
zaikszerû képeket mutat éle-
térôl, koráról. Az olvasó a rész-
letekbôl, és a könyv gazdag 
dokumentum- és képanya-
gából megismerheti a rég 
elfeledett kortársak mellett 
Magyarország színpadi kultú-
ráját, nemcsak a fôvárosban, 
de vidéken, Küry Klára szülô-
földjén, a Jászságban is!

Milyen is kehet egy pri-
madonna élete? Ezt csak 
egy másik primadonna, 
mûvészember ismerheti fel, 
érezheti át igazán! A veszp-
rémi születésû Kóródi Anikó 
Zsuzsanna operaénekesnô, 
operettprimadonna, aki je-
lenleg a Jászságban él, elsô 
könyvével jelentkezik! Mint 
mondja: "Mindig az volt a 

célom, hogy ne vesszék a fe-
ledés homályába Küry Klára 
operettprimadonna!"

Jöjjön el a könyvbemuta-
tóra, ahol a könyv megvásár-
lására (5.000 Ft), és annak 
dedikálására is van lehetô-
ség! Az operettprimadonna 
mellett megismerheti az ope-
rett korábbi világát is.

Bérci Mária

Erdei túrára és színes prog-
ramra hívjuk meg a családokat 
gyereknap alkalmából. A résztve-
vôk Túralapot kapnak, amin a túra 
útvonala be van jelölve, így min-
denki egyénileg is indulhat, saját 
tempóban. A túra hossza kb. 5 km, 
ez kisebb gyerekekkel is könnyen 
teljesíthetô. Az útvonalat szaka-
szokra bontottuk, az állomáshe-
lyeken meglepetések várják a 

résztvevôket. Lesznek különféle 
játékok, ügyességi feladatok, állat- 
és növényismereti kvíz, valamint 
frissítô ital és gyümölcs. A túra 
idôtartama így kb. 3 óra.

A célállomás a Hármasha-
tár-hegyi Erdei Iskola játszótere. 
Ott kiértékeljük a Túralapokat, 
lufit fújunk, folytatjuk a játéko-
kat, majd sós és édes finomsá-
gokat kóstolgatunk. Legkésôbb 

14:00 órakor zárjuk a rendez-
vényt. A visszaérkezés egyéni-
leg történik, a hegyen-völgyön 
át gyalogosan. Akiknek kedve 
van, még a Hangár Bistro tera-
szán ebédelhet is. Közel van a 
Guckler Károly-kilátó, oda is ér-
demes elsétálni. Onnan 1,6 km a 
Fenyôgyöngye, ahonnan busszal 
haza lehet utazni.

Örülnénk a részvételi vissza-

jelzésnek az alábbi e-mail címen, 
a várható létszámot és a gyere-
kek életkorát is megjelölve. Ez 
megkönnyítené az elôkészítést, 
de nem feltétele a részvételnek. 
Ha az idôjárás nem lesz kegyes 
hozzánk, esô esetén a szokott 
módon, e-mailben is és a face-
bookon is értesítést küldünk, 
valamint a túra napján hívható a 
20-590 2975 telefonszám is.

A Vezetôség nevében várunk 
minden kedves érdeklôdôt:
Halmágyi Edit és Sáringer Ágnes.

egyesulet@ohegy.hu

Három éve annak, hogy bejártuk a felújí-
tás alatti Operaház minden szegletét, a szín-
padhoz kapcsolódó tereket is, amik a nézô-
térrôl soha nem is láthatók. Idén, március 
12-én megnyitotta kapuit a Magyar Állami 
Operaház gyönyörû neoreneszánsz épülete, 
amelynek a felújítása négy és fél évig tartott, 
szó szerint a pincétôl a padlásig. Ybl Miklós 
remekmûve visszanyerte az eredeti szépsé-
gét, miközben 21. századi technológiával is 
felszerelték. A végeredmény, az Operaház 
újra a magyar kultúra egyik büszkesége.

Most megint bejárjuk a már felújított Ope-
raház tereit Józsa Anka, az Operaház fôépí-
tészének, üzemeltetési igazgatójának veze-
tésével. Megnézzük a színpadtechnikát, az 
alsógépészetet, amivel a színpad egyes ele-
meit emelik, süllyesztik, döntik. Felmegyünk 
a zsinórpadlásra, ahonnan az elôkészített 
színpadi háttereket, díszletelemeket leeresz-
tik a színpadra, vagy épp felemelik. Megnéz-
zük a mozgatható, kibôvített zenekari árkot 
is. Megtekintjük a csodálatos nézôteret, fres-
kóval díszített mennyezetét, hatalmas csillár-
ját. Élményekben gazdag túra lesz!

Szeretettel várjuk az érdeklôdôket. A túra 
hossza kb. 2 óra, a résztvevôk száma 15 fô. 
Jelentkezni lehet május 31-ig az alábbi e-ma-
il címen vagy a telefonszámon, a jelentkezô 
elérhetôségével együtt.

az Egyesület Vezetôsége,  
egyesulet@ohegy.hu, 20-230 6994

Állati vasárnapi programot ajánlunk az 
egész család számára, hiszen komplett cir-
kuszi arzenál vonul föl a Klubházunkba. In-
teraktív bábelôadás lesz, melyhez szükség 
van a gyerekek (avagy a játékos lelkû felnôt-
tek) aktív részvételére.

Ki ne szeretné kipróbálni a kötéltáncot? 
Esetleg ki olyan bátor, hogy átugorjon a feje 
fölött Oli, az oroszlán, vagy Csíkos, a tigris? 
S ha ez még nem elég, eljárhatjuk a liba-
táncot a két galiba libával, és segíthetnek 
a mindentlátó tevének megtalálni a helyes 
megoldást egy logikai feladatban. Persze a 

kígyóbûvölôrôl sem feledkezhetünk meg, re-
méljük, senki nem fél a kígyótól, mert néha 
kitáncol a közönség soraiba.

Belépô rangidôs gyermeknek 1500 Ft, 
testvéreiknek 1000 FT. Szülôket, nagy-
szülôk ingyenes. A Hegyvidéki Családok Kö-
rének szervezôivel együtt szeretettel várjuk 
a családokat, azaz kicsinyeket és a nagyokat, 
az ôket kísérô szüleikkel, nagyszüleikkel 
együtt, egy vidám, értékes együttlétre.

Találkozzunk és kapcsolódjunk egymás-
sal!

az Egyesület Vezetôsége

Családi Vasárnap

Cirkuszi mulatságok
a Babos Bábos Társulat elôadásában május 15-én, vasárnap 10:30-kor,
az Óhegy Klubházban, 1037 Bp., Toronya utca 33.

Gyereknapi túra Hegyvidékünk erdeiben
Gyülekezô az Óhegy Klubház elôtt, május 21-én, szombaton, 9:00 és 9:30 között

A felújított 
Operaház bejárása
június 3-án, pénteken 15:00 órakor.
Regisztráció május 31-ig.

Küry Klára azt üzente…
Kóródi Anikó könyvbemutatója május 13-án, 
pénteken 17:30 órakor, az Óhegy Klubházban.
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Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy 
a csillag megy az égen…. sose gondolkod-
tam el ennek igazságán, ami azért is adó-
dott, mert kicsi gyerekkoromból ôrzök egy 
igaz emléket. Történt, hogy, mikor egy au-
gusztusi éjen kifeküdtünk a dunai stégre 
Szüleimmel, valahonnan egy zsebrádióból 
fociközvetítés hallatszott. Ami másnak csil-
laghullás volt, arra Édesapám azt mondta: 
Látjátok, fociznak a csillagok. És én elhit-

tem. Most rájöttem, hogy tudnak ám a csil-
lagok rendben is menni, szép sorba össze-
állva. Figyeljük csak!

Különleges látvány pirkadatkor a szép 
rendben, egy vonalban megjelenô bolygók 
fûzére. Tiszta idôben, reggeli fél öt után, 
épp, mikor halvány narancsszínû a látóha-
tár alja, a teremtett világ egy csodáját lát-
hatjuk, a fogyó Holdhoz közel. Semmi más 
csillag már akkorra nincs az égen, csak a 

nagybolygók, amiket egy sorban és jó ré-
szüket szabad szemmel láthatunk. „A Ju-
piter, Vénusz, Mars és Szaturnusz színes 
láncként díszítik a narancssárga hajnal-
pírt. Május elsején a bolygókirály Jupiter 
és a szerelmes Vénusz közeli frigyre ké-
szül: ritka szoros együttállásukra készül-
hetünk!” – írta a Svábhegyi Csillagvizsgá-
ló. Érdemes lesz májusban is kémlelni az 
eget, jó szórakozást kívánok ehhez min-
denkinek.

Diósi Vali
forrás: www.svabhegyicsillagvizsgalo.hu

Egy egészen új fogalom, korábban ilyet 
sosem láttunk, se közel, se távol. Pedig 
egyre sûrûbben hallunk felôle. Mondják, 
akik az elmúlt évben a ’magaságyás’ zöld-
ség-gyümölcs termesztés mellett döntöttek: 
jó, hegyi eredményekrôl számolhattak be. 
Sôt, szívesen ajánlják termelési tapaszta-
lataikat. Talán érdemes lenne mindezekrôl 
diskurálni, hátha hasznunkra lenne, ameny-
nyiben szívesen kertészkednénk.

Igaz, elsôre nem kicsi a beruházás. Már a 
faláda sem olcsó. Ám többféle lehetôség van 
a beszerzésére. Ismerek bizonyos asztalos 
mestert, aki elérhetô áron dolgozik. Néha 
áruházakban is kapható itt-ott. A ládába 
persze jól összeállított talaj is kell, megéri. 
Ezután kezdôdhet a veteményezés. Egész 
nyáron biztosítva lesz a friss paprika, pa-
radicsom, újhagyma, kapor, petrezselyem, 
bazsalikom, eper, retek, padlizsán, cukkini 
stb. Egy kis odafigyelés, öntözés – ennyi 
az egész törôdés. A házi zöldségtermelést 
lehet hobby-szinten is mûvelni. Még az is 
eredményes lesz itt a hegyen, akitôl a föld-
mûvelés sosem látott távolságra állt eddig. 
Aztán, ha már belefogunk a veteményezés-
be, a módszernek két elônye is van. Ugye 
a munka közben nem kell lehajolgatni. A 
fiatalabb szomszédok megelôzheti a ’maj-
dani’ derékfájást. Kiváló, okos prevenció. 
Az idôsebb tulajok pedig, így nem fokozhat-
ják a már – esetleg – meglévô tüneteiket. A 
másik elôny: a termést veszélyeztetô fránya 
bogarak, csigák, gazok ügyesebben, idôben 

lefülelhetôk. Hiszen az orrunk elôtt zajlik a 
tevékenykedésük.

Termelési sikereinket mókás történések 
is koronázhatják. Mesélik:...az egyik háznál 
a dúsan-termô cukkini ’gondolt egyet’ és 
kimászott a ládából. Vad barangolásba kez-
dett, és csak adta, adta ajándékait. Bizonyí-
tandó, milyen jó dolga van, óriási cukkini-
ket kezdett ’gyártani’. (Méretét tekintve, ha 
azt mondanánk, gyalulni való tököt látunk, 
az sem lenne túlzás! Mint ismert, a cukkini 
eredetileg kicsi.) A növény kicsit túlzásba 
is esett, mert a végén már nem is tudták 
feldolgozni a háziak a ’cukkini dömpin-
get’. Így aztán a szomszédság is részesült 
a bôséges termésbôl. Recepteket cserélget-
tek és kiderült: a cukkinit ki lehet rántani, 
gyalulva is fogyasztható, felkockázva-dinsz-
telve tojással nyakon öntve kiváló reggeli, 
majd pörkölt-nokedlivel (tejföl, kapor) cso-
dás ebéd, vacsora. A felsorolt finomságok 
egészséges ételek, mint ismeretes.

Idôsebb szomszédjaink mesélték: a he-
gyi kertészkedésnek elôélete is van, még 
akkor is, ha sok odafigyelés kellett, ha jó 
terméshozamot akartak elérni. Ugyanis, 
az itteni talaj köves, agyagos, így aztán 
kiszáradásra hajlamos, nehezen mûvel-
hetô. Ennek ellenére nem adták fel a ker-
tészkedést. Sôt, büszkén közhírré tették, 
ha versenyképes, különleges növény nôtt 
valahol.

Hamar híre kelt, a gazdák egymást di-
csérték. Néha mezôgazdasági szakembe-

rek járták a környéket, még díjat is kapott 
a termelô. Bárki érzékelheti ma is, a saját 
zöldségeink mindenkor frissebbek, mintha 
akárhol, másutt vásárolnánk ezeket.

Szóval, kertészkedjünk, ha kedvünket 
leljük benne. A ráadások ráadása: miközben 
a pöttöm birtokot ápoljuk, jó levegôn, ma-
dárcsicsergôs, idegnyugtató szituban töltjük 
szabadidônket. Ha jól belegondolunk, vonzó 
lehet ez bárkinek, mivel itt lényegében nem 
csak pénzrôl van szó – végre!

Jó egészséget kedves mindannyiunknak, 
és bô termést! ’Ha már lúd, legyen kövér’ - a 
jól elvégzett munkánk dicsérete - fáradozá-
sunk gyümölcse! Sok sikert!

W. Grass

Csillagok, csillagok

A magaságyás (ládás)

„MI UTCÁNK”. Köszönöm, 
hogy eljöttetek, és hogy ismét 
miénk volt az utca! Vidám han-
gulatban, szép idôben telt a dél-
után. Április utolsó pénteken 36 
felnôtt és 24 gyerek töltötte meg 
a placcot. Ilyen sokan még so-
sem voltunk! A frissen beköltö-
zött családoktól a több évtizede 
itt élôkig mindenki képviselte 
magát. Öröm volt újabb szom-
szédokkal megismerkedni. Kö-
szönet mindenkinek akik eljöt-
tek, és aki segítettek a találkozó 
megvalósításában!

Lehoczky Anikó
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Bán István textilmûvész 100. 
születésnapján emléktáblát 
avattunk 2022. március 31-én 
a Bécsi út 95. szám alatti épület 
homlokzatán. A mûvész több, 
mint 3 évtizedig élt és alkotott 
a ház elsô emeleti lakásában, az 
1953. évi házasságkötésétôl éle-
te végéig.

Bán (Zsuzsics) István Mohá-
cson született. A sokác-horvát 
származású édesapja a mohácsi 
szellemi élet neves alakja, helyi 
lapszerkesztô volt.

Az Iparmûvészeti Fôiskola 
elvégzése után magyar és kül-
földi szövô- és kárpitkészítô 
mûhelyekben tanult, így a pá-
rizsi Gobelin mûhelyben is. A 
mûvész 1958-ban a Brüsszeli 
Világkiállításon díjat nyert a 
Busójárás címû 16 nm-es gobe-
linjével, amely a 18. század óta 
létezô mohácsi busójárás nép-
szokásait, hagyományait beszé-
li el. A gobelin megtekinthetô a 
Mohácsi Városháza dísztermé-
ben.

Bán István alkotásaival je-
lentôs hazai és nemzetközi kiál-
lításokon vett részt. Mûvei a kor 
divatjának megfelelôen középü-
letek, szállodák éttermek falára 
kerültek. E mellett számos mun-
kája van külföldön, a világ min-
den részén, magánszemélyek 
tulajdonában.

A 2019-2020-as években 
az Óbudai Múzeum mutatta 
be Bán István textilmûvészt, 
a „Bán-Lazetzky: egy óbudai 
mûvészcsalád” címû nagysza-
bású kiállításán, s több temati-
kus tárlatvezetés is "szólt" az 
ô mûvészi pályájáról. A család 
másik két megmutatkozó tagja 
a kiállításon B. Lazetzky Stella 
(a felesége) neves grafikus, il-
lusztrátor volt, akinek számos 
képeslap és gyermekkönyv ôrzi 
emlékét, valamint Lazetzky Re-
zsô (Stella édesapja), aki akva-
rell tájképeivel és csendéletei-
vel szerepelt.

A sokác-horvát nap folytatá-
saként, törzshelyünkön, az óbu-

dai Esernyôs Szindbád termében 
a 49 éves "Mohács" Nemzetiségi 
Néptáncegyüttes mutatkozott 
be az alapító, Filákovity István 
vezetésével. Táncház nyílt, az 
együttes énekesei, zenészei és 
tánctanára gondoskodtak a han-
gulatról, és autentikus sokác tán-
cokat tanítottak a jelenlévôknek.

Az Óbuda-Békásmegyer Hor-
vát Nemzetiségi Önkormányzata 
várja az érdeklôdô, horvát identi-
tású személyek jelentkezését az 
alábbi e-mail címen.

Nincsevics Klára elnökhelyettes
Horvát Nemzetiségi  

Önkormányzat
obudaihorvatok@gmail.com

Bán Chrysta és Nincsevics Klára az emléktáblát leleplezik

Óbuda-Békásmegyer
Horvát Nemzetiségi

Önkormányzat
meghívja Önt

és Kedves Családját

Esernyôs Szindbád
terembe

(1033 Óbuda, Fô tér 2.)

a 2022. május 14-én,
 szombaton 15:00 órakor 

tartandó
író-olvasó találkozóra,

melyen bemutatjuk

Péntek Orsolya
óbudai horvát identitású

képzômûvész-írót.

Beszélgetôtárs:

Jankó Judit
mûvészeti író, pszichológus

A részvétel díjtalan,
de elôzetes regisztráció

szükséges:
obudaihorvatok@gmail.com,

06 20-362 9080

Az elsô 30 érkezô ajándékba
kapja Péntek Orsolya
2020-ban megjelent
„Hóesés Rómában“ 

címû regényét.

A termet 14.30-kor nyitjuk.

Mi az az NFT, mit jelent a 
kriptomûvészet, és hogy jön ide 
a blokklánc? Mitôl lesz mûtárgy 
egy digitális kép? Miért fizet va-
laki ezért milliárdos nagyságú 
összeget? Vajon miért bocsáta-
nak ki NFT-ket a múzeumok? 

Az NFT fogalmának tisztá-
zásán túl a májusi klubesten 
igyekszünk arra is rávilágítani, 
hogy mi húzódik a jelenleg ta-
pasztalható NFT boom hátteré-
ben, milyen erôk és jelenségek 
mozgatják a globális szálakat, 
és hogyan alakítja át az NFT 
az értékrendek átformálásával 
a hagyományos mûkereskedel-
met. 

Mi várható az NFT jelenség-
tôl? Áldás, vagy átok? Milyen 
megoldásokat hozhat régóta 
fennálló problematikákra? Va-
jon mik a kínálkozó lehetôségei 
és elônyei, és vajon melyek azok 
a rejtett veszélyek, amelyekre 
figyelnie kell annak, akiben fel-

merül az a gondolat, hogy ebbe 
a (sokak szerint) progresszív 
befektetési eszközbe invesztál-
jon?

Jelentkezés: a rendezvény 
elôtt, idôben kiküldött ÓHEGY 
hírlevél linkjén.

Elôre jelezzük, hogy a követ-
kezô klubnapunk június 17-én, 
pénteken, 17.30-kor lesz. A té-
mánk 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 kér-
déseidet elôzetesen is elküldhe-
ted, melyet az alábbi e-mail cí-
men várom. Üdvözlettel, a Klub 
vezetôje:

Gajzágó György
art@artcenter.hu

Új emléktábla és Táncház Óbudán

Sokác-horvát nap

ÓHEGY Kortárs Klub

Amit az NFT-rôl tudnod kell…
Ismerd meg a kriptomûvészet világát!

Beszélgetés az Óhegy Klubházban május 13-án, pénteken, 17.30-kor.
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Hegyvidékünk átalakulása (4. rész)

Szôlôvész és következményei

Hétvégi ház a Jablonka út felett Schuszter vendéglô a Tábor-hegy oldalán, a Toronya utcában

Az Észak-Amerikából származó szôlô-
betegség, a filoxéra (gyökértetû) 1863-ban 
jelent meg Európában. A kórokozó a szôlô 
gyökerét támadja meg és lényegében meg-
fojtja a növényt. Hazánkban Pancsova térsé-
gében észlelték elôször 1875-ben. Nem érte 
váratlanul a hazai gazdákat, tudtak a beteg-
ségrôl és amennyire tudtak, fel is készültek 
rá (pl. betiltották a szôlôtôkék nyugatról, fô-
leg osztrák területekrôl történô behozatalát, 
ám ez kevésnek bizonyult). A filoxérának és 
gyors terjedésének leginkább a kötött tala-
jon termesztett szôlôk feleltek meg, sajnos 
Óbuda agyagos talaja pont ilyen volt. A bu-
dai szôlôföldeken 1882-ben – a Gellérthe-
gyen – jelent meg a betegség és még ebben 
az évben Óbudát is elérte a filoxéra fertôzés. 
A késôbbiekben tovább fokozta a pusztítás 
mértékét, hogy a filoxéra által megtámadott 
és legyengített szôlôkön gyorsan terjedt két 
másik növénybetegség, a leveleken a liszt-
harmat, a termésen pedig a peronoszpóra. 
A közhiedelemmel ellentétben, nem egyik 
percrôl a másikra következett be a pusztu-
lás, hanem évtizedekig tartott, lényegében 
az I. világháború kitöréséig. A nyers adatok 
tükrében: az óbudai szôlôterület nagysága 
1882-ben 814 hektár, 1894-ben már csak 

102 hektár volt; a bortermés az 1880-as 
évek közepén meghaladta a 40 ezer hekto-
litert, míg 1892-ben nagyjából mindössze 
69 hektoliter volt.

Az óbudai szôlôsgazdák igyekeztek 
mindent megtenni, hogy megvédjék föld-
jeiket, a termést, vagyis a legfôbb megél-
hetési forrásukat. Különbözô módszereket 
és technikákat alkalmaztak, vetettek be a 
kórokozó által okozott, és gyorsan terjedô 
fertôzés megfékezésére. A filoxéravész elle-
ni védekezéshez a hazai – köztük az óbudai 
– szôlôsgazdák komoly állami segítséget 
kaptak. Minden erôfeszítés ellenére, a kö-
tött, agyagos talaj miatt a járvány gyorsan 
terjedt és lényegében megállíthatatlan volt. 
Óbudán is akadtak olyan elzártabb parcel-
lák, ahol megmenekült a szôlôállomány, 
de ez kevésnek bizonyult az addigi biztos 
megélhetéshez. Summázva, ez azt jelen-
tette, hogy két évtized alatt, a szôlôföldek 
és azok évszázados jelentôsége a település 
életében egyszerûen megszûnt, eltûnt.

Az egykori szôlôföldek legnagyobb ré-
szét – akik tudták – eladták. Ez sokszor 
újabb földparcellák kialakításával járt. 
Szintén állami segítséggel, egyes gazdák 
megpróbálkoztak különféle gyümölcsfaj-

ták – gyümölcsfák – meghonosításával és 
termesztésével, de a remélt siker elmaradt. 
A gyümölcskertekben egyre több kisház 
épült, amely egy új folyamat kezdete volt. 
Sokan a vendéglátásból igyekeztek megélni 
és sorra nyíltak a vendéglôk, kiskocsmák 
Óbudán (a Hegyvidéken a két legismertebb 
a Rosner és a Schuszter vendéglô volt). 
Kissé ambivalens és ironikus, hogy akkor 
születik meg a legendás óbudai vendéglá-
tás, amikor már nincsenek gazdagon termô 
szôlôföldek a településen. Ebben a kor-
szakban számolták fel az 1881 óta mûködô 
Táborhegyi temetôt is, amely 1910-ben 
költözött a Külsô-Bécsi útra. A felhagyott 
szôlôföldek a téglagyárakat is érdekelték, 
amelyek jelentôs mértékben terjeszkedni 
kezdtek. Sajnos ez azt jelentette, hogy az 
ipariméretû agyagbányászat veszélyeztet-
te a kevés helyi lakosság, de még a Bécsi 
úton lakók ingatlanjainak biztonságát is, 
mert gyakorivá váltak a földmozgások. A 
szôlôföldek kipusztulásával lezárult egy 
jelentôs és meghatározó korszak a Hegyvi-
dék életében és egyben elkezdôdött egy új, 
amelyben már más gazdasági és társadalmi 
elemek és területek váltak hangsúlyossá.

Horváth Péter

Hegyvidékünkrôl keleti irányban látha-
tó az az Arany-hegy egyre inkább beépülô 
oldala, mögötte a Róka-hegyi kôfejtô, és a 
Péter-hegy fenyôvel borított gerince. Most a 
Róka-hegyre túrázunk.

A kedvezôtlen idôjárás miatt az áprilisi 
túra elmaradt. Most újra belevágunk. Cé-
lunk a békásmegyeri kálvária sorsának, az 
Ezüst-hegyi egykori római kôfejtônek és a 

felhagyott Róka-hegyi bánya természetvé-
delmi területének megismerése.

A Kálvária-dombról feltárul a beépítési 
kontraszt a Békásmegyer-Ófalu és a lakó-
telep között. Megismerhetjük a Róka-he-
gyen épített családi házas beépítést éppen 
úgy, mint az egykori csillaghegyi és a bé-
kásmegyeri téglagyárak által hátrahagyott 
tájsebek sorsát, a félbe maradt, és a sike-

res bányarehabilitálást. Majd megtekintjük 
Hegyvidékünk tájértékeit is.

A találkozási hely 9 órakor a Csobánka 
téren, a HÉV aluljáró kijáratánál lesz. A 
gépkocsival érkezôk a HÉV megálló és a re-
formátus templom közötti útszakaszon par-
kolhatnak. A táv 9 km-nél nem hosszabb. 
Érkezés a Csillaghegyi HÉV állomáshoz.

Várom a tisztelt érdeklôdôket, túrázókat. 
Az egyedi tájértékek, a tájalakulás-történet 
és a természeti adottságok tudatosításának 
megkönnyítésére lesz túratotó!

Csemez Attila
tájépítész

Hegyvidékünk a Róka-hegyrôl
Tematikus túra május 14-én, szombaton 9 órakor.
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Sok édesanyának az évszakváltás gyere-
kek mellett komoly kihívást jelent, hiszen 
örök dilemma az, hogy amit kinôttek, ami-
vel már nem játszanak, azzal mit is lehetne 
csinálni. Fölmerülnek a szokásos kérdések: 
hová tegyük? kinek adjuk? Nincs elég hely 
tárolni, mi legyen vele?

A másik oldalról pedig talán sokunkban 
már ott van az a fajta környezettudatos 
szemlélet, ami alapján kétszer is meggondol-
juk, hogy érdemes e az évi egyszer-kétszer 
használatos fehér inget borsos áron, boltban 
megvásárolni, vagy elfogadjuk azt, ami már 
hasonló módon egyszer volt a szomszédunk 
kislányán. Így egyszerre spórolunk és adunk 
még egy lehetôséget szerepelni a kifogásta-
lan állapotban lévô hófehér ingnek. Ez per-
sze csak egy példa, de mindenre igaz.

Várjuk azok jelentkezését, akik szeret-
nének asztalt bérelni, hogy mások számára 
elérhetô legyen az, ami az ô szekrényeikben 
már csak a helyet foglalná.

Fontos, hogy csakis szép állapotban lévô 
portékát kínáljunk mások számára – olyat, 
amit magunk is a gyermekünkre adnánk, le-
gyen az cipô, ruha, vagy játék.

Gyermekekrôl is gondoskodunk. Amíg az 
asztal mellett állsz, gyermekedet Gabi krea-
tív mûhelye szórakoztatja.

Ha helyet szeretnél bérelni, azt kérlek 
jelezd május 16-ig az alábbi e-mail címen – 
ennek díja 2000 Ft/asztal, mely elôre átuta-
landó az Egyesület alábbi bankszámlájára.

Ha nézelôdni és vásárolni szeretnél, nincs 
más teendô, mint feljegyezni a dátumot és 

bekukkantani hozzánk 10 és 12 óra között.
Gabi kreatív mûhelye pedig ezidô alatt 

várja az ovisokat, kisiskolásokat, hogy papír-
ból ismét csodákat alkothassanak. A kézmû-
ves foglalkozáson való részvétel a gyerme-
kek számára 1000.-Ft, testvéreik számára 
500.-Ft.

Gyertek, töltsük együtt ezt a májusi va-
sárnapot!

Rajnák Bea, egyesület@ohegy.hu
OTP 11703006-20032630

Örömmel számolunk be arról, 
hogy bár még csak pár találkozó 
áll a hátunk mögött, így is több 
nagyszerû ötlet megvalósítása 
indult el.

Az Óhegy Klubház udvarát 
szeretnénk a gyermekek számára 
érdekes, inspiráló térré varázsol-

ni, melyhez kültéri játék ötlete-
ink is vannak. Ehhez már rátok 
is szükségünk van – méghozzá 
a jelenlétetekre. Az események, 
melyeket kitalálunk és megvaló-
sítunk, nektek szólnak, azt sze-
retnénk, ha minél többen tekin-
tenétek a Klubházra úgy, mint 

egy családi közösségi térre. Így 
csupán annyit kérünk, hogy gyer-
tek el, legyetek velünk a vasár-
napi interaktiv bábelôadáson, a 
gyermekruhabörzén, a kézmûves 
foglalkozásokon, az iskolásaink 
táncelôadásán. Ezek nektek szól-
nak, értetek szervezôdnek, tekint-
sétek magatokénak. Hiszen ezzel 
számunkra is azt üzenitek, hogy 
van értelme annak, amit teszünk, 
ezzel bíztattok bennünket arra, 
hogy még több dolgot valósítsunk 
meg az Egyesülettel karöltve, 

aminek nyitottsága és befogadása 
nélkül nem is létezhetnénk.

Minden páros hét csütörtökén, 
délután 17:30-tól az Óhegy Klub-
házban várjuk azokat a kreatív, 
tettrekész hegyi lakosokat, akik 
csatlakoznának az aktív, ötlete-
ket megvalósító csapatunkhoz.

Kövessetek bennünket a Face-
bookon, hogy a virtuális térben is 
lássuk, velünk vagytok!

Találkozzunk és kapcsolód-
junk egymással!

Rajnák Bea

Játékra invitálunk, Kedves Olvasó! 
Töltsd ki a totót, és nyerj értékes, hely-
történeti könyvet. Meglátod, a helyes vá-
laszok kutatása során Hegyvidékünkrôl 
számos értékes információt szerezhetsz, 
hiszen azokat megtalálod a Hegyvidéki 
Családok Köre Fb oldalán. Május 2. és 6. 
között ugyanis minden nap megosztunk 
egy-egy érdekes történetet, amibôl kide-
rülnek a megfejtések.

Lájkolj az oldalunkon, és május 22-ig 
küldd el nekünk „üzenetben” az öt helyes 
válasz betûjelét. A válaszadók közül sor-
solunk, és a nyertes választhat a felsorolt 
helytörténeti könyvek közül.

És íme a kérdések:
1.  Miért készült a Hármashatár-hegyen
található, vaslábakon álló betonasztal?

A,  Pingpongasztal - kirándulók számára
B,  Piknikasztal - pihenôhely a megfáradt 

turisták számára
C,  Fegyvertisztító asztal - gyakorlatozó 

katonák számára
2.  Óbuda melyik településrészének a névadó 

hegye magasabb, mint a Gellért-hegy?
A,  Testvérhegy
B,  Táborhegy
C,  Remetehegy

3.  Mirôl nevezték el a Tábor-hegyet?
A,  Cserkészek hegyoldali táborairól
B,  Katonák táboráról
C,  Zarándokok táboráról

4.  Az 1930-as években milyen épület állt az 
Erdôalja út és a Hedvig utca keresztezôdé-
sénél?
A,  Szatócsbolt
B,  Csárda vendégszobával
C,  Turistaház

5.  Honnan származik, a Jablonka út elneve-
zése?
A,  Borász neve - aki több hegyi gazda 

szôlejébôl bort készített
B,  Falu neve – mely ma Lengyelország 

területén található
C,  Árok neve – mely az út mentén a Vi-

har-hegyi domboldal vizeit vezette el
Várjuk válaszaid, és kövess bennünket még 
több Hegyvidéket érintô információért.

Fb: Hegyvidéki Családok Köre

Hegyvidéki Családok Köre

Ötlettôl a megvalósításig
Találkozó minden páros hét csütörtökén, 17:30-tól

Tavaszi gyermekruha- és játékbörze
az Óhegy Klubházban, május 22-én vasárnap 10:00-12:00 óra között

Helyismereti totó

Hegyvidéki Családok Köre
Ötlettôl a megvalósításig 

közösségformáló találkozó 

minden páros hét csütörtökén, délután 17:30-tól 
az Óhegy Klubházban. 

Kövessetek Facebookon, 
hogy a virtuális térben is lássuk, hogy velünk vagytok!
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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola II.A 
osztályának tanulói tánccal, énekkel, zene-
szóval köszöntik édesanyjukat, nagyma-
máikat, dédnagyijukat, és minden anyukát, 
mégha a kedvence nem is az iskola diákja, 
de ezen igen kedves hangulatú találkozón 
részt szeretne venni.

A gyerekeket osztályfônökük, Némedi 
Varga Andrea néni tanította meg a fordula-
tos lépésekre, a daloshangúakat Dénes Ger-
gely tanító bácsi készítette fel. Tehetséges 

tanulók pedig zongoradarabokkal színesítik 
a találkozót. A mûsort követôen mindenki fa-
latkák és üdítôk mellett beszélgethet, ismer-
kedhet egymással, jó idô esetén a kertben.

A találkozóra belépôjegy nincs. Szeretet-
tel várjuk nem csak az anyukákat, hanem a 
szereplôk testvéreit, édesapjukat, nagyapju-
kat, és a Hegyvidéki Családok Köre nevében 
minden hegyi családot, akik szívesen részt 
vesznek egy igazi családias rendezvényen.

az Egyesület Vezetôsége

A múlt század huszas évei-
ben számos újdonságot hoztak 
a pedagógiába az alternatív 
iskolák. Az általuk kitalált él-
ménypedagógia azon alapszik, 
hogy amit megtapasztal a diák, 
sokkal inkább elmélyült tudás-
sá válik benne, mintha csupán 
a könyvbôl szerezne ismeretet. 
Persze meg lehet tanulni a tan-
könyvbôl, hogy az erdônek há-
rom szintje van: az avarszint, 
a cserjeszint és a lombkorona 
szint, de amikor benne járunk 
a rengetegben, milyen felemelô 
érzés ezt megtapasztalni! El le-
het mesélni a rügyeket, a tava-
szi zöld színárnyalatait, a forrás 
elôtörését a földbôl, de milyen 
más a saját szemünkkel látni!

Az erdô pedig minden évszak-
ban más és más arcát mutatja. A 
tavaszi erdô zöldjének olyan ere-
je van, hogy szinte más ember-
ként megy haza az, aki pár órát 
járkál benne. Áprilisban kétszer 
is kipróbálta a 2.b osztály, hogy 
igaz-e a fenti állítás.

Elmentünk Pilisszentlász-
lóra, ahol a Kisrigó étterem 
parkjában és a mellette fekvô 
területen tettünk kirándulást. 
A kirándulás végén megebé-
deltünk a Kisrigó vendéglôben, 
ahol kiosztottuk az év rántott-
húsa díjat. Volt kötélhúzás, nyu-
szidajkálás, és rengeteg játék. 

A Fenntarthatósági Téma-
hétre pályáztunk, így elmehet-
tünk a Visegrád mellé, a Madas 

László Erdészeti Erdei Iskolába, 
ahol a vizek élôvilágáról tanul-
hattunk. A tanulás után a közeli 
tanösvényeken barangoltunk, 
ahol muflonokat, szarvasokat, 
lovakat láttunk, és olyan zöl-

dellô, tágas réteket, amik láttán 
nem lehetett mást tenni, csak 
önfeledten, boldogan szaladgál-
ni, ahogy csak a gyerekek bír-
nak. 

Mikes Kriszta

Végre megszûntek a covid miatti korláto-
zások! Gyorsan kihasználtuk a lehetôséget 
és az 1.- és a 2. b osztály a Bábszínházban 
tett látogatást. Az ,,A csillagszemû juhász" 
címû mesejátékot néztük meg, mindenki 
számára nagy élmény volt! Egy-egy ilyen 
elôadáson rengeteget tanulnak a gyere-
kek: a díszlet, jelmezek megfigyelése, a 
színészek játéka, a közös nevetések, el-
szomorodások, drukkolás, hogy a végén a 
Jó gyôzzön. Mennyire szükségük van erre 
a gyerekeinknek, hiszen ahogy kikevered-
tünk a covid járványból máris egy pusztító 
sötétséggel: a szomszédunkban zajló há-
borúval kell szembenézniük. Mert szem-
benéznek vele, ha félfüllel is, de figyelik a 
híreket, az iskolában megbeszélik a történé-
seket. Segítsük ôket a biztonságuk megôr-
zésében! Beszélgessünk velük, hallgassuk 
meg és bátorítsuk ôket! Mert a történetek 
végén: mindig a Jó gyôz. Ahogy Húsvétkor 
is történt.

Mikes Kriszta

Tavaszi kirándulások

Édesanyák köszöntése
május 18-án, szerdán 17:00 órakor az Óhegy Klubházban

Bábszínházban

SZÍNEZÉSRE FELKÉSZÜLNI ! Itt az alkalom, hogy a Hegyvidéki Családok Köre logó szí-
neit te álmodd meg! Légy kreatív és sokszínû. A képet vágjad ki az újságból és színezd ki, 
tedd rá szignódat. Várjuk az alkotásodat az Óhegy Klubház Ötletfalán, hogy azokból majd 
kollázst készíthessünk.



XXVII. évfolyam, 4. szám ÓHEGY-HÍREK 2022. május

9

Ahogy a természet is lassan kezd ma-
gához térni a hosszú, lassú tél után, úgy a 
pandémiából is kilábaltunk. Az április else-
jén tradicionális fordított napot idén inkább 
a víz világnapjának szenteltük, és gondos 
elôkészítés után csapatos akadályversenyen 
vettek részt alsósaink a szabadban. Felsôse-
ink gyakorlati feladatokkal, kísérletek veze-
tésével vettek részt ezen a projekt-napon.

Osztályaink különbözô programokon 
vettek részt áprilisban is a Lázár Ervin 
Program keretében. A Nemzeti Galéria 
tárlatán átsétálva a 7. osztályunk mellé ki-
rendelt múzeumpedagógus szavait itták a 

gyermekek. A 6. évfolyamunk a nôtincsi Al-
pakka farmra buszozott, ahol fehér és bar-
na lámákat is láttak a domboldalon, kecskét 
simogattak, és két játszótéren is múlatták 
idejüket.

A költészet napjára versíró pályázatot 
hirdettünk meg. Tizenöt pályamû érkezett, 
a szerzôk édesség és ceruza vagy toll mel-
lé Arany-, Ezüst- vagy Bronzpenna díjat is 
kaptak. Álljon itt most az „aranyosak” neve: 
Szabó Bertalan (5.o.), Veres Dominik, Sza-
lai Balázs (8.o.), Schönek Dániel, Faragó 
Csaba Károly (2.b) és Kisfalvy Lujza (2.a). 
József Attila és a többi nagyszerû költônk 

tiszteletére a tanítási órák szünetében az is-
kolarádió szavalatokat és különbözô zenés 
versfeldolgozásokat közvetített.

Leendô elsôseink szülei bemutató órán 
vehettek részt, ahol Dénes Gergely tanító 
bácsi és Kozma Zsuzsa tanító néni mutat-
kozott be tanítási helyzetben, majd délután 
szülôi fórumot is tartottunk az érdeklôdôk 
számára. Az örömteli húsvéti szünetbôl 
megérkezve alig vártuk a még óvodások 
beiratkozását iskolánkba. Új nebulóin-
kat szeretettel várjuk augusztus végén a 
gólyatáborban, illetve szeptember elsején 
a tanév kezdetekor, de elôtte május 26-án, 
csütörtökön 17 órától a szüleik részére tart 
értekezletet Zsuzsa néni és Gergô bácsi.

K.E.

2022. március 21-én osztályprogram 
keretében elmentünk a II. kerületben ta-
lálható Bûvösvölgybe.

Sajnos az osztályfônökünk nem tudott 
eljönni, így a volt alsós osztályfônökünk 
jött velünk. Megérkezésünkkor kedvesen 
fogadtak mindet, majd színek szerint cso-
portokba osztották az osztályt. Minden 
csoporttal ment egy-egy vezetô. Az épü-
letben hat stúdió volt, sajnos nem tudott 
minden csapat minden helyre eljutni, de 
a program így is nagyon emlékezetes volt.

Az a csapat, amiben én voltam, elsônek 
a hangstúdiót látogatta meg. Belépésünk-
kor egy nagy asztal, az asztalon pedig fej-
hallgatók és mikrofonok voltak. A vezetônk 
sok érdekes dolgot elmondott, és még egy 
kisfilmet is megnéztünk a médiával kap-
csolatosan, utána rövid rádiós mûsort is 
készíthettünk. Ezután jött egy röpke szü-
net, ahol enni és beszélgetni lehetett.

A kis csapatunk következô állomása a 
képstúdió volt, ahol a képek, újságok fotó-
zását és apróbb titkait tudtuk meg. Itt pá-
rosával kellett dolgozni, és egy kis újságot 
a megadott képekkel és kisebb szövegek-
kel volt szükséges feldobni.

Az utolsó, vegyes csoportos hely a hír-
stúdió volt, ahol rögtön zöld háttér, angol 
nevén green box fogadott minket. Kipró-
bálhattuk, milyen egy ilyen háttér elôtt 
szerepelni, és hogy milyen dolga van egy 
hírolvasónak vagy egy idôjárás-jelentônek. 
Az utolsó bemutatónál külön voltak a lá-
nyok és a fiúk, mert a lányoknak egy lány-
ról, a fiúknak egy fiúról szólt érdekes és 
tanulságos történet.

Ezzel vége lett a programnak, szerin-
tem mindenki boldogan és élményekkel 
telve tért haza.

Babkó Nóra 
(5. osztály)

Ilona néni meglepte az osztályt egy ér-
dekes programmal, amelyet hétfôn a Bû-
vösvölgy Médiaértés-Oktató Központban 
rendeztek meg. Sajnos Ilona néni betegsége 
miatt nem vett részt ezen a foglalkozáson, 
de nagy örömömre a világ legjobb alsós volt 
tanító nénink, Gabi néni kísért el minket.

Hat stúdióteremben folytak a kiscsopor-
tos foglalkozások: Hang, Reklám, Hír, Net, 
Film és Kép teremben. A Film teremben a 
filmkészítés rejtelmeibe vezettek be min-
ket, ahol mi is belebújhattunk a szereplôk 
bôrébe, és egy tréfás jelenetet játszhattunk 
el. Érdekes volt visszanézni magamat a fil-
mvásznon. A Reklám teremben kitalálhat-
tunk egy reklámfilmet, amelyben megal-
kottuk az „Ultimate Phone” nevû terméket, 
és ezt eladhattuk a fogyasztói társadalom 
rendkívül elfoglalt üzletembereinek.

A munka folytatódott a Net teremben, 
ahol az interneten elkövetett csalások és 
megtévesztések veszélyeire hívták fel a 

figyelmünket, köztük a Pingulingo angol 
nyelvkönyvre, amely 30 nap alatt profi 
nyelvtudással kecsegtetett. Kinyomoztuk 
az interneten a termék hamisságáról árul-
kodó bizonyítékokat, úgymint a magyarta-
lan kifejezéseket, a tolakodó felhívásokat, 
és eljutottunk a fantom szerzôhöz is.

Számomra a legtanulságosabb elôadásra 
a Hang teremben került sor. Itt a diákok kö-
zött nap mint nap megvalósuló internetes 
zaklatás megfelelô kezelését tanították meg 
nekünk egy diáklányt ért igaztalan és fájó 
bántások bemutatásával.

A médiaközpont a fenti foglalkozások so-
rán gyakorlati feladatok megoldásával vont 
be minket a média világába, és így a helyes 
útra terelve nagy esélyünk van arra, hogy 
tudatos médiahasználókká váljunk.

Minden diáktársamnak jó szívvel aján-
lom ezeket az élménydús órákat.

Garay Csenge (5. osztály)

Hétfô reggel barátaimmal, Dalmával és 
Lilivel izgatottan vártuk a bûvösvölgyi láto-
gatás kezdetét.

A buszunk nem sokkal nyolc óra után 
megérkezett. Déliával elfoglaltuk ülôhe-
lyeinket, húgom pedig mögöttem ült le. 
Szerencsére hamar megérkeztünk a Bûvös-
völgybe.

Miután beléptünk az épületbe, egy 
kedves néni összeválogatta a csapatokat. 
Kapott minden csapat egy kísérôt, aki el-
mondta, hogy az adott szobában épp mit 
kell csinálni. A következô állomások voltak: 
Reklámos, Híradós, Filmszerkesztôs, Neten 
kutatás, Újságszerkesztôs és Rádiós. Az 
elsô állomás. ahová csapatommal mentünk, 
az a Híradós volt.

Itt zöld háttér elôtt két székre lehetett 
ülni, és ketten mondták a híreket, a többi 
tag pedig a háttérért és a lejátszásért felelt. 
Elsôként került rám a sor, és Leával egy 
újabb hajókiállításról adtunk hírt.

Ezután a Neten kutatás helyszínére 
mentünk, ahol azt a feladatot kaptuk, hogy 
kamu cikkeket keressünk. Nagyon örültem 
neki, hogy két álhírt is megtaláltam a felad-
ványok között.

A Filmszerkesztôs stúdióval folytattuk. Itt 
szintén zöld háttér elôtt sárga kocsiban egy 
autós jelenetet kellett eljátszanunk. Trombi 
volt az apuka, aki vezetett, Lea háttal a kis-
lány, én pedig az anyukája elöl az anyósü-
lésen. A szerepem szerint sokat nyávogtam 
és sokat panaszkodtam. Ahogy a korábbi fel-
adatoknál is, itt is sokat nevettünk. Sajnos a 
többi állomásra idô hiányában nem tudtam 
ellátogatni, ez csak még egy ok arra, hogy 
újra ellátogassak erre a fantasztikus helyre.

Bónuszként a lányok és a fiúk külön-kü-
lön egy-egy oktatófilmet néztek meg, amely 
közben tableteken szavazva dönthettünk, 
hogy a film hogyan folytatódjon. Minden-
esetre nagyon tanulságos volt.

A látogatás nagyon jól sikerült, a hazain-
duló buszra szállva alig vártam, hogy elme-
sélhessem az élményt a szüleimnek.

Schneider Júlia (5. osztály)

Bábszínházban

Iskolai életünk

A Bûvös látogatásaBûvösvölgyben

Bûvösvölgy
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Ebben az évben az ókori 
Óbuda, Aquincum világába te-
szünk egy idôutazást. Elsô nap 
izgalmas elôadást hallhatunk 
az aquincumi polgárok életérôl, 
az ókori városról és megtekint-
hetjük a témához kapcsolódó 
kiállítást. Másnap, szombaton 
délután gladiátorok és római 
legionáriusok küzdelmeit lát-
hatjuk. „Ki tud többet Aqincum-
ról?” címû vetélkedô keretében 
a közönség felelevenítheti a 
lakóhelyének múltjáról tanulta-
kat. A helyes válaszokért kapott 
római „pénzeken” pedig a vetél-
kedô után a szerencsések fess 
rabszolgákat vásárolhatnak. A 

nap programját kézmûves fog-
lalkozás színesíti, amelynek 
keretében római fegyvereket és 
ékszereket készíthetnek – nem-
csak a gyerekek! A szórakoztató 
és izgalmas események után 
zenével kísért római lakomán 
vehetnek részt a kedves újkori 
aquincumi polgárok. A vacsora 
közben a vendégek felolvas-
hatják az erre az alkalomra írt 
jeles költeményeiket. Vasárnap 
pedig – az elôzô évek hagyo-
mányaihoz híven – sor kerül a 
szakács- és a cukrászversenyre! 
Felhívjuk a figyelmet, hogy ha 
nem is eredeti római kori recept 
alapján, de mindenképpen a kor 

étkezési szokásaihoz, alapanya-
gaihoz illô étkeket kell készíte-
ni, az egyesület székházának a 
kertjében, bográcsban, szabad 
tûzön. A programokat az Óhegy 
Hírek június elején megjelenô 

számában részletesen ismertet-
jük! 

Mindenkit szeretettel várok 
az Egyesület Vezetôsége nevé-
ben:

Benyóné Dr. Mojzsis Dóra

Az Esztergom-Budapest Fôegyházmegye 
minden évben kitüntetéssel jutalmazza azo-
kat a személyeket, akik a fôegyházmegyéhez 
tartozó valamely egyházi szervezetet segítve 
magas színvonalon hozzájárultak a felada-
tok eredményes ellátásához, a keresztény 
értékek gyarapításához. Az elismerést min-
den évben április 23-ához, Szent Adalbert, a 
fôegyházmegye védôszentje emléknapjához 
kapcsolódóan, az Esztergomi Bazilikában 
adják át. Mohos Gábor segédpüspök a kitün-
tetést idén Egyesületünk elnökének, Felcsuti 
Lászlónak is átadta. Indoklásában elmondta, 
hogy

„…az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság 
Plébánia körzetében mûködô Óbuda-Hegyvi-
dékiek Egyesülete Felcsuti László vezetésével, 
szakmai felkészültségével és aktív részvételé-
vel az Egyesület ôrzi a terület helyi értékeit, 
mûemlékeit, amelyek többségükben szakrális 

létesítmények. Munkájában erôsíti ôt hite, a 
civil közösség, a helybéli lakosok, sok jó em-
ber, és számos elnyert pályázati támogatás. 
Az elmúlt két évtizedben az Egyesület kiépítet-
te a Jablonka parkot az Ecker feszülettel, fel-
újította a veszélyeztetett állagú Szent Donát 
kápolnát. Helyreállította a Kiscelli Kálváriát, 
restaurálta a Golgota szoborcsoportot, és két 
alkalommal is felújította a Kiscelli Szent Vér 
kápolnát, benne elhelyezve a Máriacellbôl ér-
kezô kegyszobor hiteles másolatát. A hosszú 
munka eredményeként lehetôvé vált, hogy 
hívô közösségünk méltó körülmények között 
tudjon részt venni szertartásainkon, a hitélet 
gyakorlásában.”

Legutóbbi vezetôségi ülésünkön Felcsuti 
Laci részletesen beszámolt az eseményrôl, 
és örömét fejezte ki afelett, hogy e díjjal az 
Egyházmegye egyben kitünteti az Egyesület 
elmúlt 18 évben végzett, helytörténeti emlé-

keket ôrzô tevékenységét is. Szerinte e ki-
tüntetés megilleti az Egyesület közremûködô 
tagjait, helyi és óbudai lakosokat, akiknek a 
munkája és támogatása nélkül, mindez nem 
jöhetett volna létre. A kitûntetést ugyan neki 
címezték, de az összes résztvevônek szól, 
aki közremûködött a megvalósulásban.

Szeretettel gratulálunk a díjhoz, és az 
Egyesület nevében is köszönjük Lacinak és 
közremûködô társainak odaadó munkájukat.

László Sarolta

Ókori Óhegy Napok - 2022
Az Óhegy Klubházban június 10–12. (péntek–vasárnap)

Szent Adalbert díj

Mûsoron:
Corelli: Concerto grosso Op. 6. No. 10.
Vivaldi: A négy évszak – Nyár - g-moll
Händel: Concerto grosso Op. 6. No.9.

Mozart: c-moll adagio és fuga
E nyár eleji koncerten Gazda Péter ve-

zetésével az Óbudai Kamarazenekar egy 
újabb kirándulásra, a klasszikus zene vilá-
gába vezet bennünket. Segítenek neki szó-
lóhangszereiken Renkecz Kálmán, Gazda 
Zsuzsa, Angster Erzsébet, Bódiss Miklós. 
És néhány gondolat:

A velencei Antonio Vivaldi (1678–1741) 
leghíresebb hegedûverseny-ciklusa „A 
négy évszak”. A „Nyár” tételét hallgatva 

halk, szaggatott sóhajok szakadnak fel a 
hangszerekbôl. A hallgató szinte a bôrén 
érzi a kánikula tikkasztó melegét. Majd a 
szólóhegedû belépésével itt is madárkon-
certet hallunk, melybôl nem nehéz kihalla-
ni a kakukk hangját.

A hallei születésû Georg Friedrich Hän-
del (1685–1759) életének legnagyobb ré-
szét Londonban töltötte és látványos ope-
ráival, lebilincselô oratóriumaival hódította 
meg a közönséget. 1740 körül írta meg ti-
zenkét vonószenekari versenydarabját. A 
koncerten ebbôl sorozatból csendül fel az öt 
tételes concerto grosso.

Salzburg halhatatlan szülötte, Wolfgang 

Amadeus Mozart (1756–1791). A koncer-
ten elhangzó adagiója egy szenvedélyes 
ritmikájú elôjáték. Ekkoriban Mozart foko-
zott figyelmet szentelt a „tudós” stílusnak, 
a fúgának. E nagy mûgonddal kidolgozott 
zenei mûfaj még Beethoven figyelmét is 
felkeltette.

A zenekar minden évben ismétlôdô fel-
ajánlásának köszönhetôen a belépés idén 
is díjtalan. A koncert után piknikre várunk 
mindenkit, melynek terített asztalát minden 
vendégünk gazdagíthatja sütijével, italával. 
Itt beszélgetünk a zenérôl, ismerkedünk a 
zenekar muzsikusaival és egymással.

az Egyesület Vezetôsége

Az Óbudai Kamarazenekar nyár eleji koncertje
családias körben, az Óhegy Klubházban, május 20-án, pénteken 19:00 órától.



XXVII. évfolyam, 4. szám ÓHEGY-HÍREK 2022. május

11

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.

AZ EGYESÜLET
HÍREI

,,Egynek minden nehéz, 
sokaknak
semmi sem lehetetlen”

Alakformáló aerobic (K. Tünde) h. 17:00-18:00
Nôi jóga (T.Szilvi) h. 18:30-20:00
Intervall torna (K. Tünde) h. 18:00-19:00
Férfi torna k., cs. 19:15-20:15
Kóruspróbák k. 18:00-19:30
Nôi torna (Sz. Móni) sz., p.   8:00-  9:00
Rablórömi Kártyaklub sz. 14:00-18:00
Bridzs klub sz. 17:30-21:30
Dance aerobic (K. Tünde) sz. 17:00-18:00
Alakformáló aerobic (K. Tünde) sz. 18:00-19:00
Gerinctréning (K. Tünde) cs. 18:30-20:00
Hegyvidéki Séta-Kör szo.   9:30-11:30

További információ gondnokunktól: 30-570 3015.
Bejárat az Óhegy Klubház udvaráról.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
a Óhegy Klubházban, 1037 Bp., Toronya utca 33.

KÖSZÖNET: Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal segítették a Kunigunda 
utcai Diákhotelben lakó kárpátaljai menekülteket a márciusi Zenebatyu eseményünk 
alkalmával. Az adományokat eljuttattuk a menekültekhez.

Egyesület Vezetôsége

Wágner Judit

Édesanyám, köszönöm
Mit köszönök én ám neked?
Egy csokorba összeszedem.

Mikor sírtam, babusgattál.
Éjjel-nappal elringattál.

Elkísértél iskolába.
Te vittél az elsô bálba.

Ágyat nyomtam, simogattál.
Ha bánat ért, nyugtatgattál.

Késôn jöttem, fenn maradtál.
A fontosra rámutattál.

Értünk majdnem megroskadtál.
Hívtunk téged, hogy rohantál.

Ne féljek én, csak bíztattál.
Gyenge voltam, erôt adtál.

Unokákra, hogy vigyáztál!
Nyugodt lehetsz, nem hibáztál!

Mit köszönök én még neked?
Legfontosabb: AZ ÉLETET.

Egyesületünk közügyek fórumain több 
alkalommal felvetôdött a Perényi köz 
menti járda építésének szükségessége, 
balesetveszély elhárítása érdekében. Ön-
kormányzatunk méltányolva az igényt, 
az elôzô évben lebonyolította a járda ter-
veinek elkészíttetését és az építést en-
gedélyezô eljárás lebonyolítását. Az idei 
költségvetésbe pedig beépítette annak 
megvalósítását. Egyesületünk minderrôl a 
következô tájékoztatást kapta:

„Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 
idén, elôreláthatólag május végi indulással, 

kezdetét veszi Óbuda Hegyvidékének terüle-
tén élôk régi vágyának megvalósulása, a Pe-
rényi köz járdafejlesztése. Ezúton tájékoztat-
juk, hogy új járda fog épülni a Perényi köz 
1.-9., és a Perényi köz 23.-39. szám közötti 
területen. Az építkezési munkálatok várha-
tóan három hétig tartanak.

A kivitelezéssel járó kellemetlenségek mi-
att elôre is kérjük az itt élôk szíves türelmét 
és megértését! Kérjük, hogy a fejlesztéssel 
kapcsolatban felmerülô kérdéseik esetén, 
az info@obvf.hu címen érdeklôdjenek.

Bízunk benne, hogy a hiánypótló járda-

fejlesztés jelentôsen javítja az Óbuda-Hegy-
vidékiek biztonságosabb gyalogos közleke-
dését.

Üdvözlettel: 
Avar Zoltán  

- ÓBVF kommunikációs munkatárs”
Köszönjük az Önkormányzatnak, mert 

ezzel nem csak az utcabéli, hanem a Re-
metehegyi út feletti lakosok számára is 
biztonságos közlekedést teszi lehetôvé az 
utóbbi idôben fokozottan megnövekedett 
gépjármû forgalom mellett.

Felcsuti László

Kérjük, támogasson 
adója 1%-val

(május 20-ig)

eszja.nav.gov.hu, 
vagy papíralapon.

Kedvezményezett neve:

Óbuda-Hegyvidékiek 
Egyesülete

Adószáma:

18088476-1-41
Köszönjük támogatását!

Az Óbuda Hegyvidékiek Egyesület Elnöksége meghív minden egyesületi tagot
az Óhegy Klubházban tartandó az évi rendes

KÖZGYÛLÉSRE
Napirendi pontok:

1. Beszámoló az elmúlt év eseményeirôl. 2. A 2021. évi gazdálkodás ismertetése 
és jóváhagyása. 3. A 2021. évi közhasznúsági jelentés jóváhagyása. 4. A Felügyelô 
Bizottság jelentése. 5. A 2022. év költségvetése. 6. Tisztségviselôk választása.

A közgyûlés idôpontja:
2022. május 16. hétfô 17.30.

Amennyiben a tagok 50%-a +1 fô nincs jelen, úgy azonos napirend megtartásával, 
megismételt közgyûlésre kerül sor, amikoris a közgyûlés a megjelentek számától 
függetlenül határozatképes, és dönt az egyesület sorsát érintô, fontos kérdésekben.

A megismételt közgyûlés idôpontja:
2022. május 23. hétfô 17.30.

Járdaépítés a Perényi közben
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TANÍTÁS, FEJLESZTÉS
matematika,
anyanyelv
és más tantárgyakból. 

A foglalkozásokon a tantárgyi hiányok pótlása, 
és az ismeretek elmélyítése történik. 

Jelentkezés a +36 20 207 9948-as telefonszámon. 

FELMERÜLŐ PROBLÉMA ESETÉN ÁLLAPOTFELMÉRÉS, EGYÉNRE  
SZABOTT FEJLESZTÉS ÓVODÁSOKNAK, ISKOLÁSOKNAK!

HEGYVIDÉKIEK 
INGATLANIRODÁJA
és használt lakások értékesítése és bérbeadása

www.obudalux.hu | www.aranyhegyi.hu

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

ÓBUDALUX
INGATLANIRODA

TESTVÉRHEGY
TÁBORHEGY

REMETEHEGY
MÁTYÁSHEGY
ARANYHEGY
ÜRÖMHEGY

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

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

Forster Judit
irodavezeto-építész

Péceli Edit
ingatlanközvetíto

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

Építési telkek, családi házak, új építésu 

Óbudalux 
Ingatlaniroda

E-mail: obudalux@oi.hu
TESTVÉRHEGY, 

TÁBORHEGY, 
REMETEHEGY, 
MÁTYÁSHEGY

150 aktuális ingatlant 
kereső ügyfél, 

300 eladó vagy 
kiadó ingatlan ajánlat

Hívjon bizalommal! 
30-696-696-9, 1-242-1096

1037 Budapest,
Erdőalja út 46.

Forster Judit
irodavezető-építész

HEGYVIDÉKIEK 
INGATLANIRODÁJA

Építési telkek, családi házak, újépítésű és használt 
lakások értékesítése és bérbeadása

www.obudalux.hu, www.obudaihegyvidek.hu

- -

BÚTORKLINIKA A HEGYEN
  
  

  

§
ÜGYVÉD A HEGYEN

+36-20-386-3102; iroda@drruff.hu; www.drruff.hu

•  öröklés, végrendelet
•  ingatlan ügyek, 

jogi tanácsadás
•  cégjog, társasági jog
•  házassági vagyonjogi 

szerzôdés
•  fizetési meghagyás
dr. Ruff Ádám
1037 Bp., Erdôalja út 99/a

CSÖPÖG, FOLYIK, ELDUGULT?
KARESZ MEGOLDJA!
Hegyvidéki szerelô vállalja
•  lakások vizesblokkjának  

teljes felújítását,
•  csapok, szifonok javítását, 
•  szaniterek cseréjét,
•  duguláselhárítást.
kedvezményes árakkal

+36 20-981 6703

Natúr dobozok
Ablakos dobozok

Bonbondobozok, sütisdobozok
Dobozok céges ajándékcsomaghoz

www.dobozuzlet.eu

DOBOZKÉSZÍTÉS

KÖNYVKÖTÉSZET  +36 30 961 8167
www.konyvkoteszetobuda.hu
Emlékkönyvek, fotóalbumok készítése
Szakdolgozat, diplomamunka kötése
Régi könyvek javítása, újrakötése
Folyóiratok, újságok kötése


