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ÓHEGY NAPOK - 2022

„A Magyar Pompei”
2022. JÚNIUS 10-11-12.
Az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesületének háromnapos rendezvénye
Óhegy Klubház, 1037 Bp., Óbuda-Táborhegy, Toronya utca 33.

Június 10. péntek, 18 óra
A rendezvényt megnyitja: Dr. Kiss László polgármester úr.
Kiállításmegnyitó:
Az Aquincumi Múzeum mûtárgymásolatainak kiállítása,
„Aquincumi életképek” – Zumpf András fotókiállítása.
„Íme, itt a magyar Pompei”
Dr. Láng Orsolya régész, az Aquincumi Múzeum igazgatójának elôadása
az aquincumi polgárváros történetérôl.
„Szerelem az Ókorban” – római költôk versei.
Elôadja az Óhegy Egyesület Felolvasó Színháza. Rendezte: Raffinger Éva,
Állófogadás

Június 11. szombat, 17 óra
Római harcosok bemutatója. Legionáriusok és gladiátorok fegyverei, viseletei és küzdelmei
Familia Gladiatoria Pannonica és Colonia Rostallo Alapítvány elôadásában
A római pénzverés titkai - Atillius, a pénzverô bemutatója
„Ki tud többet aquincumról?” – vetélkedô római sestertiusokért
Rabszolgavásár – fizetni lehet a vetélkedôn elnyert sestertiusokkal
Kézmûves foglalkozás – római ékszerek és fegyverek készítése, felnôtteknek és gyermekeknek
Lakoma az aquincumi helytartó „kihelyezett táborhegyi udvarházában”
20 órától, a Musica Historica Együttes zenei kíséretével. A lakoma alatt amatôr aquincumi költôk
olvassák fel verseiket, a vendégek szórakoztatására és a babérkoszorú elnyeréséért.

Június 12. vasárnap, 10 órától
Szakács- és cukrászverseny,
az „Óhegy Legjobb Szakácsa” és az „Óhegy Legjobb Cukrásza” címek elnyeréséért.
Ebéd és eredményhirdetés 13:30-tól
A programokon a részvétel ingyenes, kivéve a szombati lakomát, amelyre a belépôjegy 2.500.- Ft/fô. A jegyek
megvásárolhatóak az Óhegy Klubház gondnokánál és az Erdôalja ABC-ben.
A vasárnapi fôzôversenyre jegyek 500.-Ft/db áron a helyszínen kaphatóak.
A rendezvény szervezôje és háziasszonya: Benyóné Dr. Mojzsis Dóra muzeológus, az Egyesület ügyvezetô
elnöke. (További résztelek a belsô oldalakon.)
Mindenkit szeretettel vár az Óbuda Hegyvidékek Egyesületének Vezetôsége!
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Tûz ünnepe - Szent Iván éjjelén
Találkozó az Óhegy Klubházban, június 24-én, pénteken 19:00 órától
Találkozásunk célja nem más, mint az
év legrövidebb éjszakájának megünneplése.
Többféle hagyomány kötôdik ehhez a naphoz.
Az észak-európai népeknél ezt az ünnepet
sokkal erôteljesebben ülik meg, mint hazánkban. Ez érthetô, hisz az északi sarkhoz közel,
e napon igen rövid az éjszaka, az égbolt éppen hogy csak beszürkül. Ilyenkor rituálisan
tüzet gyújtanak, melyet átugornak, és ha sikerül, az jó egészséget, bôséget jelent.
Idén a Szent Iván éj szokásos ünneplését
egy igazán érdekes, tûzzománc technológiával készült képek kiállításával gazdagítjuk.
A tûz mûvészei - 19:00 órakor
Muravidék Baráti Kör zománcmûvészeinek
kiállítása, megnyitja Rácz Gábor zománcmûvész.
A
tûzzománc
egy iparmûvészeti
és képzômûvészeti
technika, melynek
lényege, hogy a
mûvész a megálmodott képet porrá
tört színes üveganyaggal
fémlemezre festi, majd
egy tüzes kemencében a fémlapra
olvasztja. Az így Szélyes Emôke tûzlétrejött tûzzománc zománc képe: A tûz
kép örök idôkre,
végleges színeiben tündököl.
A vidám nyáresti mulatozáshoz kapcsolódó kiállításon a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, és a Székelyudvarhelyi
Tûzzománc Alkotómûhely
mûvészeinek
képeit tekinthetjük meg. Az Egyesület 1997.
évi megalakulása óta számos, csoportos tûzzománc-kiállítást valósított meg. A csoport

vezetôje Rácz Gábor iparmûvész, egyházmûvész, aki alapvetôen festôzománc-eljárásokat alkalmaz, de a tehetséggondozást is
feladatának tekinti. Bevonja a fiatal alkotókat
a Kárpát-medence területén különbözô zománctechnikákkal dolgozó csoportokba. Rácz
Gábor legfrissebb mûveit a kiscelli Szent Vér
kápolna szentélyében is láthatjuk. A kiállításon több mûvész képei között megtekinthetjük Elekes Gyula tûzzománc képeit is. Az ô
vezetésével szoros együttmûködés alakult ki
a Székelyudvarhelyi Tûzzománc Alkotómûhely mûvészeivel.
Tûzön sütés mûvészete – 20:30-tól. A
kiállítás után Varga Bélának, a „tûzön sütés
mûvészének”, különféle húsokból készített,
rostélyon sütött falatkáit kóstolhatjuk a kertben. Reméljük, hogy sokan lesznek most is,
akik sütitket vagy „konty-alá valót” hoznak
ehhez a különleges estéhez, bár ez nem feltétel!
Tûzugrás. A szabadtéri találkozó alkalmával mi is tüzet
gyújtunk a kertben,
majd átugorjuk, és
vidáman köszöntjük
az év legrövidebb
éjszakáját. S ha itthon nem is annyira
feltûnô a kései napnyugta, mégis, akik
ott lesznek, elmondhatják, hogy az év
legrövidebb éjszakájának és egy felemelô együttlétnek
voltunk tanúi és részesei.
Szeretettel várunk minden érdeklôdôt:
az Egyesület Vezetôsége

Musica Historica Együttes
Az együttes 1988-ban alakult Budapesten, Csörsz Rumen István vezetésével. Tag-
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Római ékszerek
és fegyverek
Szundi Anett kézmûves foglalkozása,
június 11-én, szombaton 17:00 órától.

Mialatt folynak a kertben a gladiátorok
küzdelmei, a gyerekek és a felnôttek kézmûves foglalkozáson vehetnek részt. Szundi
Anett múzeumpedagógus beavatja ôket az
ókori ékszerek és fegyverek készítésének titkaiba.
Anett okleveles mûvészettörténész, 2012ben végezett a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Bölcsészettudományi Karán. Még
az egyetemen ismerkedett meg a múzeumpedagógiával és kezdett el ezzel a szakmával
foglalkozni. Most a Budapesti Történeti Múzeumban dolgozik. Nem titkolt szándéka, hogy
a múzeumi környezetet, a történeti mûtárgyakat minél közelebb hozza az érdeklôdôkhöz, leginkább a fiatal korosztályhoz. Legyen
,,menô" ilyen helyekre járni!
Szeretettel várunk minden érdeklôdôt, felnôtteket és gyermekeket:
az Egyesület Vezetôsége
zenéjével is, melyet az Óhegy Napok elôadásaihoz és kiállításaihoz kapcsolódóan
felidéznek.
A zenekar tagjainak meggyôzôdése
azonban, hogy semmilyen tudományos
alaposság és háttér nem helyettesítheti a
mûvészi invenciót, hiszen a régizene napjainkban is kísérletezô, nyitott mûfaj maradt. A több száz éves mûvek a színpadi
produkciókban, a reneszánsz táncházakban
vagy akár térzeneként is visszanyerhetik
életerejüket, s nem elsôsorban „régiségük”,
hanem izgalmas, érdekes hangzásuk révén
kerülhetnek kapcsolatba a hallgatókkal.
A zenekar vezetôje, Csörsz Rumen István, amellett, hogy énekel, nagyon sokféle
hangszeren is játszik (lant, koboz, barokk
gitár, tambura, tekerôlant, fidula, cimbalom, furulya, duda, kürt, töröksíp), de az
együttes tagjai is nagyon változatos hangszertudással rendelkeznek.
az Egyesület Vezetôsége
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Óhegy Napok - 2022

„A Magyar Pompei”
2022. június 10-11-12-én, az Óhegy Klubházban.
Ebben az évben az ókori Óbuda, Aquincum világába teszünk
egy idôutazást az Óhegy Napokon.
10-én, pénteken 18 órakor
kerül sor az ünnepélyes megnyitóra. Ezután Zumpf András „Aquincumi életképek” c. fotókiállítását és az Aquincumi Múzeum
mûtárgymásolatainak bemutatóját nyitjuk meg az Óhegy Klubházban. Ezt követôen Dr. Láng
Orsolya régész, az Aquincumi
Múzeum igazgatójának elôadását hallgathatjuk meg: „Íme itt a
magyar Pompei” – az aquincumi
polgárváros története” címmel.
A mûsort ókori költôk verseinek
felolvasása színesíti.
Szombaton, 11-én 17 órakor
kezdôdnek a programok. Megismerkedhetünk a római legionáriusokkal, viseletükkel és
fegyvereikkel, láthatunk gladiátor küzdelmeket a Familia Gladiatoria harcosainak látványos
bemutatóján. Beavat bennünket

mesterségének titkaiba egy római
pénzverô, és készíthetünk ékszereket, fegyvereket Szundi Anett
múzeumpedagógus segítségével.
„Ki tud többet Aqincumról?” címû
vetélkedô keretében a közönség
felelevenítheti a lakóhelyének
múltjáról tanultakat. A helyes
válaszokért kapott, frissen vert
római sesterciusokkal pedig a vetélkedô után a szerencsések fess
rabszolgákat vásárolhatnak maguknak egy estére! A szórakoztató és izgalmas események után
zenével kísért római lakomán
vehetnek részt a kedves újkori
aquincumi polgárok. A vacsora
közben a vendégek felolvashatják az erre az alkalomra írt jeles
költeményeiket. A legjobbakért
természetesen babérkoszorú jár!
Vasárnap, 12-én pedig – az
elôzô évek hagyományaihoz híven – sor kerül a szakács- és a
cukrászversenyre! Felhívjuk a
figyelmet, hogy ha nem is eredeti római kori recept alapján,

Óhegy Napok 2022

Római harcosok
bemutatója
június 11-én, szombaton 17:00 órától.

Az aquincumi székhelyû Colonia Rostallo
Kulturális és Hadtörténeti Alapítvány már
több, mint egy évtizede foglalkozik római
katonai hagyományôrzéssel. Célja az idôszámítás szerinti elsô és második század fordulójának megjelenítése, különös tekintettel
Pannonia provinciára. A területen ekkor
indul be igazán a romanizálódás, és ennek
köszönhetôen nem csak fontos, hanem kifejezetten érdekes idôszaka is ez Pannonia
történelmének. A Colonia Rostallo ennélfogva azon dolgozik, hogy a lehetô legpontosabban jelenítse meg a térségben állomásozó
katonák mellett a civil lakosságot is. A továbbra is nagy hangsúlyt kapó római harcászat rekonstruálásán túl pedig a hétköznapi,
keverten római és helyi jellegeket is mutató
szokásokra, viseletekre is igyekszik figyelmet fordítani.
A Familia Gladiatoria Pannonica csoportja pedig néhány gladiátorharcot mutat be, és
elôadást tart a felszerelésekrôl, amelyeket
meg lehet nézni, fel lehet próbálni.
Kôvágó Dániel

de mindenképpen a kor étkezési szokásaihoz, alapanyagaihoz
illô étkeket kell készíteni, az
egyesület székházának a kertjében, bográcsban, szabad tûzön.
(Ajánlom ehhez Apicius római
receptkönyvét, lásd másik cikkben a tanácsokat a fôzéshez!). A
3 tagú zsüri 13 óra 30-kor értékeli a szakácsok és a cukrászok
munkáját és hirdeti ki a gyôzteseket. Ezek után kötetlen beszélgetéssel, borozgatással zárjuk az
idei Óhegy Napokat.
A programok ingyenesek, a
szombati lakomára 2.500.- Ft/fô

áron vásárolhatnak jegyeket
a kedves aquincumi polgárok,
elôvételben, az egyesület gondnokánál (Soltész Kiss Tünde: 0630-570-3015) és az Erdôalja ABCben. A vasárnapi fôzôversenyre
kóstolójegyek 500.-Ft/db áron a
helyszínen kaphatók majd.
Mindenkit szeretettel várunk!
Nagyon örülnénk, ha a kedves
közönség is római ruházatban
jelenne meg a rendezvényen!
Tógára fel!
Az Egyesület Vezetôségének
nevében:
Benyóné Dr. Mojzsis Dóra

„Íme, itt a magyar Pompei”
Budapest – Rómától északra – az egyetlen olyan európai fôváros, amely római örökségét nagyobb összefüggô területen tárja
látogatói elé. Az elôadás címe idézi az 1820ban Óbudára látogató Habsburg uralkodó
család egyik tagjának szavait, aki a római
kori romokat látva így nyilatkozott: ,,Íme,
itt a magyar Pompei". A Budapest területén
elôkerült értékes leletanyag bemutatására
1894-ben nyílt meg az Aquincumi Múzeum.
Aquincum polgárvárosa a 2. század fordulóján érte el legnagyobb kiterjedését, lakóinak száma 10-15000 fôre becsülhetô. Bár
a római kor négy évszázada alatt a polgári
városrész településszerkezete, kiterjedése
folyamatosan változott, jellegzetes építészeti

elemei mindvégig láthatóak voltak, s a mai
városképnek is meghatározó elemei maradtak.
E korszakot mutatja be Dr. Láng Orsolya
római provinciális régész, a BTM Aquincumi
Múzeumának igazgatója, a Budapesti Történeti Múzeum régészeti fôigazgató-helyettese. Kutatási területe a római kori urbanisztika, a városfejlôdés. Sokat foglalkozik a római
iparral és kereskedelemmel is. Az aquincumi polgárváros területén immár több, mint
20 éve végez ásatásokat. Dr. Láng Orsolya
hiteles forrásokon alapuló elôadása révén
megismerhetjük az aquincumi polgárváros
fantasztikus történetét.
Benyóné Dr. Mojzsis Dóra

Óhegy Napok - 2022

Felhívás költôversenyre!
Az Óhegy Napok második napján, június
11-én, szombaton, a római lakoma étkeinek
elfogyasztása közben, szívesen meghallgatjuk aquincumi és Pannónia provincia távolabbi vidékeirôl származó költôink tréfás
vagy emelkedett hangvételû versezeteit,
amelyekkel megörvendeztetik illusztris vendégeinket!

A legjobb költemény természetesen
babérkoszorút érdemel, és az elhangzott
mûveket megjelentetjük az Óhegy Hírek júliusi számában. Tehát lehet gyûjteni az ihletet, faragni a rímeket.
Kedves leendô koszorús költôk, stylusra
(írópálcára) fel!
Benyóné Dr. Mojzsis Dóra
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Felhívás szakács- és cukrászversenyre
az „Óhegy Legjobb Szakácsa” és az „Óhegy Legjobb Cukrásza” cím elnyeréséért. Június 12., vasárnap 10 órától.
Ez évben a római kori ételek ízvilágát
kell megidézni a versenyzôknek. Figyelmükbe ajánlom Apicius receptkönyvét. A
jeles szerzô Julius Caesar idejében élt, és
nagy gourmand-nak számított!
A római ételek jellegzetes kísérô- és fôzôanyaga, ízesítôje, a garum (vagy más néven
liquamen) elnevezésû halszósz volt, amit a
legtöbb étel elkészítésénél felhasználtak.
Ez a mai ízlésnek biztosan furcsa, mivel
alapjában rohasztott halakból készítették!
Ezért ennek helyettesítésére a sózást és a
borsozást ajánlom. Amúgy is nagyon kedvelték az erôs fûszerezést, ugyanakkor a
mézet és az ecetet is.
A római ételek kedvelt alapanyagai
voltak a saláták, a póréhagyma, a zeller, a
ruccola, a sárgarépa és a gomba, az árpa,
a tönköly, csicseriborsó, bab, zöldborsó, a
különféle szószok, a tenger gyümölcsei,
a sajtok, az olajbogyó, a tojás, a gyömbér,
a mazsola, a dió, valamint a csirke-, a bárány-, a disznó,- a szárnyas- és a vadhúsok,
persze az olívaolaj is.
Desszertként és köretként is fogyasztották a különféle gyümölcsöket, az almát,
barackot, körtét, szôlôt, narancsot, datolyát,
fügét, akár fôzve is. Édes borokkal és musttal – vagy a kettô keverékével – fôztek, pároltak, mivel nem mindenhol volt elérhetô a

tiszta ivóvíz. Az ókori rómaiak biztosan nem
használták a krumplit, a paradicsomot, a
paprikát, és a kukoricát, ezért ezeket a szakácsverseny résztvevôi sem használhatják.
Az amatôr szakácsoknak a helyszínen,
saját bográcsban, szabad tûzön kell fôzni,
kb. 15 adag ételt. Tûzifát ad az egyesület.
Az alapanyagokat, fûszereket, edényeket,
fakanalat stb. mindenkinek magával kell
hoznia. Délután, 13:30-ra kell elkészülni
az ételekkel, elôször a zsûrinek kell tálalni,
utána fogyaszthat a közönség. A szakácsok
az átvett kóstolójegyek fejében oszthatják
ki a kóstoló adagokat. A verseny végén a
begyûjtött kóstolójegyek árát az egyesület
kifizeti a versenyzôknek.
A cukrászversenyen nincsenek ilyen
szigorú megkötések. Egy tepsi süteményt
vagy 1 tortát kell hozniuk az amatôr versenyzôknek, délben 12 óráig, mellékelve
egy borítékot, amelyen kívülrôl egy jelige,
a belsejében pedig a versenyzô neve és a –
római kori fantázianévvel ellátott – recept
található. Eredményhirdetés kb. 14:00 órakor várható.
A versenyre jelentkezni lehet továbbra is
az alábbi telefonszámon, vagy email címen:
az Egyesület Vezetôsége
egyesulet@ohegy.hu
30-333 2902

Kezdôdik a befôzôszezon
A bodza most virágzik. Napokon belül itt a szabadföldi
eper, az utolsó hetében együtt
piroslik majd a korai cseresznyével, meggyel. A nyár közepén a puha piros gyümölcsök
átadják helyüket a sárgáknak,
a barackoknak, a sárgadin�nyének. Épp a görögdinnye is
begurul az étkezôbe, bár azt
egy kicsit nehéz befôzni. Észrevétlenül fog átváltani a kínálat
a szôlôre és a sokféle szilvára.
Ezek csak a legismertebbek,
amiket hirtelen felsorol a konyhatündér, ha arra gondol, mivel
kedveskedjen télen az asztal
köré ülôknek. Mert van még
nyári alma, aztán áfonya, aki
eléri, a mirabella, a rebarbara,
a bodza bogyója. És ôszre megérkeznek a zöldségek, a paradicsom, paprika, a savanyúnak
való. A fûszerszámokról se feledkezzünk el.
Gombóc Artúr csokoládéban
utazik, a háziasszony meg téli
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elrakásban. Mert lehet aszalva,
lehet szárítva, lehet fôzve, esetleg sütve, vagy nyersen, lehet
cukor nélkül, lehet édesen, olajban, zsírban, egyféle portékából
vagy többet összefôzve. Például
a rebarbara barackkal, vagy a
mirabella vagy sárgacseresznye
ôszibarackkal vagy sárgával.
Aztán, lehet a lecsó csípôsen
vagy sok paradicsommal, a
paradicsom fokhagymával, a
zöldfûszerek olajban, vagy,
ha gyógyhatása kell, a cél szerint elkészítve. Különbség van
a félérett és kemény, vagy az
érett és gazdagabb ízvilágú gyümölcsök, meg, persze, az igazán
érett és lepárolható gyümölcsök
közt.
Ezek elérhetôk a Kisboltban,
itt fenn a hegyen, a Kiscelli
boltban is, aztán az óbudai piacokon. De könnyen elérhetôk
a közeli „szedd magad” kertekben, tôlünk néhány tíz kilométerre. Ha az egész család

megy, nagyobb társaság, igazán
mulatságos, jó program, és még
becsülni is megtanuljuk a termést. Aztán, lehet gyûjtögetni,
kirándulás alkalmával is vadon
termett holmit.
Hogy kell befôzni? Semmi
más nem kell hozzá, csak tisztaság. Végy, kedves nyájas olvasó, egy tiszta konyhát. Kérd
meg családod, be ne tegyék oda
a lábukat egy pár órára. Aztán
végy tiszta üvegeket és, amikor úgy hiszed, tényleg tiszták,
akkor még mosd, fôzd, vagy
gôzöld egy kicsit, mert ez a titka mindennek. Ha jól csinálod,
egész télen téged ünnepelnek.
Ha elrontod, sírva viszed a komposztra a szivárvány minden
színében elképzelhetô penészt
a befôtt tetején. Készítsd elô azt
is, amivel a teli üveget majd befeded. A gyümölcsöt, zöldséget
alaposan mosd meg, akár még
áztatással is, a szûrôs locsolás
nem viszi a makacs göröngyö-

ket. Hosszan fôzni? Nem feltétlenül. Mivel tartósítani? Én
tisztasággal, mióta a szalicilt
kivonták a forgalomból.
Miért kell befôzni, ha van
mélyhûtô, ha a boltban ott a fagyasztott holmi? Mert kötôdik
hozzánk, a nyár együtt megélt
pillanataihoz, a közösen kitalált kombinációkhoz, az együtt
megrajzolt címkékhez, üvegdíszítésekhez és, mert olyan jó
látni a stellázsin sorakozó meg�gyeket, amik elvannak, mint a
befôtt, a kimosott, keményített
polcdísz mögött. Így tanította
a befôzést nekem Édesanyám.
Sokkal finomabbakat tudott csinálni, mint én és sokkal szebben feldíszítve. Keze munkáját
már most hogy megbecsülöm,
egy-egy üvegecske még van az
utolsó éveibôl! Szeretettel és hálával gondolok rá, amikor a régi
befôzôs kanalával megeregetem
a szörpöt, vagy egyáltalán, amikor tervezem az éves befôzést.
Rajta, üvegek kitisztítva? Irány
az epreskert!
Diósi Vali
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Zarándokok a Szt. Donát kápolnában Programajánló
A Budapestet körüljáró,
„Élô Rózsafüzér” zarándokút 21 km-es harmadik
szakaszának
résztvevôi
május 14-én Csillaghegyi
Jézus Szíve templomnál indultak, és útjuk során a Szt.
Donát kápolnába is betértek. A Vörösvári úti Szentháromság Plébánia néhány
lelkes tagja és plébánosa jó
szóval, hûsítôvel, kávéval,
süteményekkel fogadta a
vallási gyakorlatukat végzô híveket, akik kis pihenô

után, halk imák, néhány
egyházi ének és tárogató
dallamai után, papi áldással megerôsödve, tárogató
hangjai mellett búcsúzva
zarándokoltak tovább, a Vihar-hegyen át a Pesthidegkút-Ófalui Sarlós Boldogas�szony templomhoz.
A tíz éve ismétlôdô
zarándoklaton részvevôk
elmondták, mekkora öröm,
hogy idén ismét nyitott kapukkal fogadta ôket a hegyi
kápolna, hiszen ez élôvé

teszi számukra az egész
Hegyvidéket. Örömük az
ôket fogadóknak is jólesett,
hiszen Óbuda Hegyvidéke épített örökségeinek,
köztük a Szt. Donát kápolnának felújításában is, a
hegyi közösség sok tagja
vett részt az elmúlt évtizedekben, és hallhatóan nem
hiába.
Bízunk abban, hogy e
zarándoklat szép hagyománya továbbra is folytatódik.
K.E.

Horgászást kedvelô lakótársaim figyelmét szeretném egy kiváló programra felhívni.
A Háziréti horgásztó lakóhelyünktôl csupán néhány kilométerre található a 10-es
fôúton kifelé autózva, Pilisvörösvár elôtt.
A tó kerülete kb. 7 kilométer, vízfelülete
cca.: 24 hektár. Mesterségesen alakították
ki a Határ-réti-patak és a Házi-réti-patak felduzzasztásával, még a rendszerváltás elôtt.
A tó számos halfajban - mint ponty, harcsa,
balin, csuka, süllô, keszeg- bôvelkedik. A
horgászat egész évben megengedett a szabályok betartásával.
Remek hétvégi idôtöltés csodás természeti környezetben.
Wágner Judit
Wágner Judit

Háziréti tónál
Város zajától leheletnyire
Bújik meg a nyugalom szigete.
A kis tavacska patkó alakban
Nem más, horgászok paradicsoma.

GYERMEKNAPI TÚRA. Május 21-én, a szombat reggeli, borongós égbolt sokakat elriasztott a túrától. De egy erôs szél gyorsan kitakarította az eget, és a bátrak - ha késve is
- de nekivágtak a hosszú, meredek útnak, és nem bánták meg. A túra útvonala mentén,
az ellenôrzô pontoknál játékos feladatokat oldottak meg, természettudományos ismereteiket bôvíthették, majd végén, a Hármashatár-hegyi Erdei Iskola játszóterén pompásan
szórakoztak a gyerekek, már el is felejtették a sok meredekséget. Ahogy a képen látható,
jólesett nekik a közös hintázás. Ide máskor is el kell jönni!

Ülök a partján, és csak bambulok.
Forgatagot ott hagyva gyógyulok.
A Nagy-Kevély integet le felém.
Vízre éppen leszáll egy mesés gém.
Ezt kerestem mindig. Itthon vagyok.
Kavarognak bennem gondolatok.
Nem kell ennél több, elég is ennyi:
Természet ölelésében lenni.
Csend van. De másképpen.
Hangos a csend.
Fülelek én. Csak egy szöcske szökkent.
Barátaim örökös mozgásban:
Egy kacsa pár úszkál el a sásban.
Távolban egy levendula mezô.
Úgy lilállik, hú, káprázatos ô.
Szél illatát idáig kergeti.
Mélyeket lélegzem. Ez isteni!
Naplementét körbe írni nehéz.
Mint egy tûzpiros golyó néz feléd.
Megfesti a távoli hegyeket.
Lassan viszi magával a meleget.

TEMATIKUS TÚRA RÓKA-HEGYRE: A lelkes túra-csapat – a fotóról lemaradt három társ kivételével - a Róka-hegyi bánya Természetvédelmi Terület egykori bányaudvarán látható. A második világháború idején felhagyott és
1977-ben védetté nyilvánított 9 hektáros kôbányát a növényzet szépen visszahódította. A homlokfalak tetejérôl panoráma kilátás nyílik Hegyvidékünkre és a Városra.

Háziréti tó a kedvenc helyem.
Itt mindig a harmóniát lelem.
Feltöltôdjek újra, elég félnap.
És kezdôdhet ismét a hétköznap.
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ÓHEGY Kortárs Klub

Miért olyan drága a modern mûvészet?

A kortárs piac rejtett háttérmechanizmusai. Beszélgetés az Óhegy Klubházban június 17-én, pénteken, 17.30-kor.
Szinte minden héten hírt kapunk a sajtóból valamilyen millió dolláros aukciós
leütésrôl. A kortárs piac szárnyal, és tanúi
lehetünk annak, ahogy szédületes magasságokba emelkedik a top mûvészek árfolyama
a „globális mûvészeti tôzsdén”. A piac pedig
eltökélten vásárol… Vajon ez is csak lufi,
vagy van esetleg valami e mögött, amit nem
értünk ezekbôl a hírértékû tranzakciókból?
Mint sok minden a mai világban, ez is egy
összetett dolog, amit rendszerben vizsgálva
könnyebben megérthetünk – nos, ez a klubest is errôl szól. Tudod: egy kellôen megalapozott vélemény sokkal jobb, mint amikor
valaki hiedelmekkel vagy sztereotípiákkal
pótolja a megfelelô információkat.

Csak meglévô hivatkozásokból alkothatunk saját véleményt: hiteles sztorikból,
elismert szakértôk véleményének megismerésébôl, vagy egy kis célzott magánkutatás-

Beköltözôk és kiköltözôk
Az utóbbi években egyfajta
„honfoglalás” történt a környéken. Egyre nô az építkezô kedv,
sok fiatal család költözött ide, a
hegyeinkre, a házaink mellé, és
mindennapjaink részeivé váltak. Alkalmazkodniuk kellett,
és persze nekünk is, ami nem
mindig egyszerû. Egy új életforma, minôség, és új szokások
alakulnak, az autós forgalom is
jelentôsen megnövekedett. A
kutyasétáltatóknak jobban kell
vigyázniuk kedvenceikre, a sétálgató emberek nehezebben
észrevehetôk, mint régen. Van,

aki a 2. kerületbôl költözött ide,
a nyugalomért, a csendért egy
kis romantikáért. Kedvesek,
nyitottak és beszélgetôsek –
ami már kezd kimenni a „divatból”. Érthetô, hogy felkapottak
lettek a MI hegyeink, a mi telkeink, házaink – ezek többnyire megújulnak, modernebbek
lesznek.
A minimalista stílusban
épült házak, társasházak most
százféle módon és külsôvel variálódnak, ki-ki ízlése és pénztárcája szerint. Voltak olyan
családok is, akik eladva szép

A repülô
Bárki bármikor felnéz a kék égre, fehér
csíkokat láthatunk a nagy magasságban.
Tudván tudjuk, ezek a kondenzcsíkok,
melyeket a messzeségben haladó repülôk
okoznak. Láthatóak északról-délre, keletrôl-nyugatra, néha össze-vissza is. Mintha
összekarcolnák az eget.
Most azt hallani a rádióból, egy tudományos elôadás során: kiszámítható, hogy egy
repülô mennyi oxigént fogyaszt útja során.
Pontosan meghatározható, mennyire nem
kellene gyakran, túl sokat repülnünk, ha
érdekel bennünket a jövô. A 24. óráról beszélgetünk - mondják. Így hát, ha felnézünk
a magas égre, a fehér csík azt is mutatja,
mennyi jövôt fal fel az illetô repülô!?
Legalább kétféle gondolat merülhet fel:
vagy kitalálnak a szakértôk hasznos megoldásokat, vagy pedig nem repülünk annyit
ide-oda.
Válasszunk hát valamiféle egyéb technikai megoldást a sürgôs feladatok intézé-
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ból az interneten – mi ehhez adunk Neked
inspirációt és indíttatást, egy kis segítséget
és stabil támpontokat a nyári szünet elôtti
utolsó klubesten.
Jelentkezés: a rendezvény elôtt, idôben
kiküldött ÓHEGY hírlevél linkjén vagy az
Egyesület Facebook-oldalának rendezvényünkhöz kapcsolódó posztján keresztül.
Elôre jelezzük, hogy a következô klubnapunk a nyári szünet után, szeptember 9-én,
pénteken, 17.30-kor lesz. A témánk legyen
addig titok, de már most írd be a naptáradba
ezt a dátumot! A kortárssal kapcsolatos kérdéseidet elôzetesen is elküldheted az alábbi
e-mail címre. Üdvözlettel, a Klub vezetôje:
Gajzágó György, art@artcenter.hu

házukat, hátrahagyva biztos egzisztenciájukat kiköltöztek, és
vidéken kezdtek egy teljesen új
vállalkozásba, egy új életformába három gyerekkel. Bejöttek a
számításaik, nem is jönnének
vissza. Sokan vannak, akik az
agglomerációt
választották,
mert szinte elmenekültek innen. Aki megteheti, elköltözik
és „visszalátogat”, mert elfelejteni ezt a hangulatot, a „régi
szép idôket” úgysem lehet!
Sajnos már sokan elköltöztek
tôlünk örökre, hiányoznak, szerettük ôket…
A beköltözôk szerencsések,
hogy itt élhetnek ezen a csodálatos helyen. A kiköltözôk, al-

sére. Mondják: ezek korlátlanul rendelkezésre állnak. Ismert író szerint: „gyalogolni
jó”, mi többiek meg: ám nem mindegy a
távolság és felgyorsult világunk követelményei. A koronavírus talán azt vetíti elôre, tulajdonképp nincs szükségünk arra,
hogy ismeretlen helyekrôl meglepetéseket hozzunk-vigyünk nagy sebességgel.
Ha izoláljuk a kialakult bajt, esetleg jobban is kezelhetô az ismeretlen kór. Nem
is beszélve arról, amíg az egyik országban
a jelenlévô vírusokra kialakulhat az ott
élôkben a megfelelô ellenanyag háztartás,
addig az odalátogató nincs ezekre felvértezve. Gyakran hallani turistáktól, pár nap
alatt kialakuló gyomor-bél problémákról
is. Néhány óra alatt hozzánk is érkezhet
az amott lezárt bôröndbôl mindenféle szokatlan élôlény, melynek minálunk nincs
fékezô kártevôje.
Így sokakban felmerülhet: tényleg szükség van a repülésre? Valamelyik híres írónk
réges-rég azt írta regényében: mondta egy
idôs bácsika, amikor felnézett az égbolton
áthaladó repülôre: ’nem vagyunk mi mada-

kalmazkodni nem akarók pedig
elhagyták az otthonukat, máshol találták meg a nyugalmat, a
csendet.
Mi, akik maradtunk, jól
megvagyunk így is, az új emberekkel, gyerekes családokkal, vidám, jól „kozmetikázott”
kutyusokkal, itt élô alkotókkal,
mûvészekkel…
A Toronya utcában össze is
jöttek sokan közülük, és ez a
szám egyre nô, ahogy a MI érdekes programjaink is. Mert a
jó közérzet a jó közérdek – mindenki azt szeretné, hogy ezek a
fogalmak fontossá válhassanak,
ugye?
V. Klári

rak, ha az Isten azt akarta volna – amikor
az embert teremtette – hogy repülni tudjon,
adott volna szárnyakat is.’ Viszont, aki repült már, megtapasztalhatta, mi az a rendkívüli érzés, amikor felszáll a gép, milyen
fenséges elszakadni a földi valóságtól. Aztán, amikor visszaérkezünk, milyen áldás
a gyakorlott pilóta és csapata, akik együttmûködve, simán, kellemesen, biztonságosan teszik le a gépet. Aztán esetleg, hosszú
távollét után, begurul a gép az otthoni reptér fôépülete elé…. Ott rezeg a boldogság a
torkunkban, lelkünkben a sikeres repülési
élmény után.
Nos, hát vagy így, vagy úgy. A klímaváltozás, a környezetszennyezés és az egyéb
kapcsolódó kifejezések már a köztudatban
vannak. Az aggódó tudósok pedig csak figyelmeztetô jelzéseket adnak.
Aki akar, elgondolkodhat a fentieken.
Bár most ettôl még nem sok minden változhat, se erre, se arra. Vagy talán, vagy
hátha?!
Ezt legalább most jól megbeszéltük.
W. Grass
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Hegyvidékünk átalakulása (5. rész)

Az átalakulás korszaka és folyamata
A szôlôföldek fokozatos kipusztulása új helyzetet teremtett a Hegyvidék életében. A
parcellák egyrészét eladták,
vagy más módon hasznosították. A XX. század elejétôl lassan
kezdtek megjeleni a kisházas
telkek, ahol leginkább valamilyen kertet mûveltek a tulajdonosok. Idôvel megjelentek gazdasági épületek és lakóházak
is, de a terület még hosszú évtizedekig gyéren lakott résznek
számított. Ebben nagy szerepet
játszott az utak és a megfelelô
infrastruktúra hiánya. A korszakban egyre népszerûbbé
vált a turisztika, amelynek kiváló terepe volt a Hegyvidék.
Az egykori Mária-zarándokokat
felváltották az erdôt járók tömegei. Ebben nagy szerepe volt
Guckler Károly erdômérnöknek,
aki 1895-tôl lett Budapest Székesfôváros erdômestere, majd
az Erdészeti Hivatal vezetôje.
Elsôdleges feladata volt a Budai-hegység fairtásainak megállítása és a károk helyreállítása.
Nem a hagyományos tölgyerdô
visszaültetését erôltette, hanem

fôleg feketefenyôket telepített.
Guckler a fásítással egyidôben,
egy sétányt is kialakított a Hármashatár-hegy északkeleti oldalán, mintegy 370 m magasan,
amely szintkülönbség nélkül
fut a Szépvölgyi úttól egészen
a Csúcshegyig, mintegy 3,5
km hosszan. Az erre kirándulók sokáig csak gyalog közelíthették meg a célállomásukat,
hiszen az elsô állandó buszjárat (37-es busz) csak 1949-tôl
állt forgalomba. A Hegyvidék
remek adottságait használták
ki a vitorlázórepülôsök is, akik
az 1930-as évek elsô felében
vették birtokba a Hármashatár-hegy „tetejét”.
Ezek a folyamatok jellemezték a területet a két világháború között, amikor lassan
átalakult Óbuda ezen része,
illetve annak képe és funkciója. A Hegyvidék egyre ismertebbé vált, óvatosan megindult
a földterület beépítése. A csekélyszámú helyi lakosságból
kezdett kialakulni egy olyan
sajátos identitással bíró mag,
amely meghatározó tényezôvé

vált késôbb. Ezt jól példázza,
hogy a helyi lakosság kezdeményezésére általános iskola
épült az Erdôalja úton, ahol a
háború miatt csak 1949-ben
indulhatott meg a tanítás. Szintén helyi kezdeményezésre alakultak meg a különbözô civil
szervezetek, mint az 1896-ban
alakult meg a III. ker. Föld- és
Szôlômûvesek Egyesülete, az
Óbuda Hegyvidéki Szövetség
és a rövidéletû Remete- és Táborhegyi Lakók Szövetsége. A
két világháború között kb. 600
ház állt a területen, mintegy
másfélezer lakossal, akiknek
problémát jelentett a városrész
lassú fejlôdése. Ennek legfôbb
okozója – véleményük szerint
– a Bécsi úton mûködô téglagyárak voltak. Az erre kirándulók ráláttak a Bécsi út mentén
egészen az 1970-es évek elsô
feléig mûködô és terjeszkedô
téglagyárakra, amelyeket több
néven ismerhettek. Remetehegyen az Újlaki Téglagyár
(Újlak I 1737-1973), Táborhegyen a Victoria-Bohn Téglagyár (az Újlak II 1867-1973)

2022. június
majd északabbra Testvérhegy
a Drasche Téglagyár (Újlak
III 1893-1986) agyagbányája,
melyek évtizedeken át meghatározták a Hegyvidék arculatát. Itt zajlottak ugyanis a
kiváló minôségû kiscelli agyag
kifejtései, amelybôl téglákat
és cserepeket égették, nagy
mennyiségben. Nemcsak az
egyre nagyobb mértékû bányászat által létrejött tájseb jelentett gondot, hanem a fejtéssel
járó földcsuszamlások is. Ezek
még a bányák bezárása után
is jelentôs gondot okoztak az
itt élôknek, amelyre releváns
megoldást jelentett a felhagyott
bányaterületek rekultivációja.
A XX. század elsô felében
a terület ugyan még megmaradt kiskertes zöldövezetnek,
de egykori meghatározó agárjellegét – szôlô monokultúra –
örökre elveszítette. Ez komoly
változásokat jelentett a Hegyvidék számára – társadalmi, gazdasági, urbanisztikai, városképi vonatkozásban – és egyben
egy új, napjainkig tartó szinte
permanens folyamat kezdete
is volt, amely a terület beépítésérôl és lakosságszám növekedésérôl szól.
Horváth Péter

Ezen az 1930 körül készült fotón alul az Erdôalja út - melyre lefut a mai Hedvig utca - és Farkastorki lejtô találkozása látható, feljebb pedig a Bécsi út. Ekkor még a terület szinte beépítetlen, csupán egy lakóépület és néhány gazdasági épület található. (Fotó: Harmath József)
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Nyitott könyvespolc

Tégy egy könyvet,
végy egy könyvet!
Téli estéken, meleg szobában, vagy egy forró nyári
napon, a vízparton olvasgatni
mindig nagyon jó! Legyen az
triller, bûnügyi vagy szerelmi történet az olvasás kikapcsol, oldja a stresszt, elôsegíti
a jobb alvást. Viszont senkit
nem biztatok arra, hogy most
könyvesboltba vagy könyvtárba rohanjon egy-egy újabb
könyvért.
Az Óhegy Klubház elôterében több száz kötet várja az
olvasni vágyókat. Innen bárki
mindenféle megkötés nélkül elvihet könyvet és hozhat is ide. A
baj talán az lehet, hogy nem találunk a sok alkotás között számunka megfelelôt. Éppen ezért
fontos lenne, hogy mindenki
csak olyan könyvet hozzon ide,
amit ô maga is szívesen olva-

sott, és bátran ajánl mindenkinek.
A házi könyvespolcomon
szétnézve én két olyan kiadványt választottam, amit szívesen teszek az Klubház elôterében a polcokra.
Az egyik egy jóképû gazdag
férjrôl és bájos, elegáns feleségérôl szól. Elválaszthatatlan
álompár. De vajon Grace miért
nem veszi fel soha a telefont?
Vagy miért nem lehet beülni
vele valahová egy kávéra? Sosem ér rá, jólehet nem dolgozik.
Hogy marad olyan sovány, noha
rafinált fogások sorát fôzi? És
ugyan miért van rács a hálószobájuk ablakán?
Az izgalmas történet olvasása közben folyamatosan azon
jár az ember agya, ô mit tenne
a fôhôs helyében. A befejezés

végül teljes sokkhatásként éri
az olvasót.
A dermesztô, félelmetes letehetetlen könyvben a kérdésekre a választ megtudhatja
az, aki Klubház könyvespolcain
megkeresi B. A. Paris: „Zárt ajtók mögött” címû pszichológiai
thrillerét. A könyv 2016-os év
legsikeresebb pszichothrillere
volt, film is készül belôle.
A másik könyv, amit a gyerekeknek ajánlok, a Disney Pixar Verdák címû könyve, ami
kisfiam nagy kedvence volt.
Villam McQueen, Matuka és
Kipufogófürdô lakóinak történetét sok évvel ezelôtt moziban
láthattuk. A könyvváltozatban a
rajzfilmbôl ismert szereplôkkel
találkozhatunk.
Aki megtalálja ezt a két
könyvet és elolvassa, biztosan

„3 igaz szó, Rosner bora jó!”
No, de ki az a Rosner?
A Táborhegyen sétálva, - fôleg meleg nyári napokon – biztos sokaknak eszébe jutott már,
milyen jó lenne itt valahol beülni valahová, egy presszó vagy
kávézó teraszán idôzni, beszélgetni, barátokkal találkozni.
Közel
egy
évszázaddal
ezelôtt ezt könnyen megtehettük volna, hiszen itt, az Erdôalja út 15. szám alatt mûködött a
Rosner család kocsmája.
A kocsmáros, Rosner János
egy négygyerekes német származású családba született. A
két idôsebb fiú vállalkozásba
fogott. Antal szatócsboltot megnyitásával akarta felnôtt életét
megalapozni. Bátyja, János számára pedig jó ötletnek tûnt az
akkor még szinte lakatlan, de
a budapesti belvárosi családok
által kedvelt kirándulóhelyen
kocsmát nyitni. A kocsma fôleg
nyáron volt látogatott, mikor
a betérôk árnyas fák alatt telepedhettek le, hûsíthették magukat némi itókával a hegyi túra
elôtt vagy után. Az asztalokra
általában hideg ételek kerültek,
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de megrendelésre, akár a vendégek által hozott alapanyagból
meleg ételt is fôzött a kocsmárosné. Így kerülhetett az asztalra pacalpörkölt, vadhús, nyúl
vagy fácán. A betérô vendég
szomjas sem maradt, hiszen fehérbor és vörösbor, röviditalok,
és a Kôbányán mûködô Dreher
Sörgyártól vásárolt sör is került
a választékba.
A boldog békeidôket a II. világháború zavarta meg. Egy nap
orosz katonák jelentek meg a
hegyen, azzal a mesével, hogy
segítséget kérnek a hóban elakadt autójuk kiszabadításához.

Elcsalták a jóhiszemû kocsmárost, majd „malenkij robotra”
vitték. Rosner János Szegedig
jutott el, ott elkapta a tífuszt
és meghalt. Az üzletet felesége
vezette tovább, míg végül 1950ben megjelent három sötét öltönyös férfi... A kocsmában tartózkodó embereket hazaküldték,
az üzletet bezáratták.
Habár a kocsma és a Rosner
család sorsa nem túl vidám történet, de a vendégek biztosan
sokáig emlékeztek az itteni
evés-ivásokra, nyári délutánokon, az asztalokon lejátszott ultiparikra, baráti beszélgetésekre.

nem fog csalódni. Örülnénk annak, ha a megtaláló megosztaná
a könyv olvasásával kapcsolatos élményeit (nem spoilert!)
a Hegyvidéki Családok Köre
facebookos oldalunkon. Ha pedig valakinek van olyan könyve otthon, amitôl megválna, de
jó szívvel ajánlaná másoknak,
ugyanitt írhat róla könyvajánlót.
Jó szórakozást, jó olvasást
mindenkinek!
Csordás-Dósa Gyöngyi
Hegyvidéki Családi Kör
Álljon itt végül egy olyan étel
receptje, amit akár Rosnerné is
fôzhetett volna a kocsma konyhájában.
Hoppel-poppel hozzávalók: 1
kg. héjában fôtt krumpli, 10 dkg
füstölt szalonna, 6 db tojás, 10
dkg sonka, 1 fej hagyma, 1 csomag újhagyma, só, bors. Azzal
kezdjük, hogy meghámozzuk a
krumplit és karikákra vágjuk.
Hogy ne barnuljon meg, egy
tál vízbe szórjuk a karikákat. A
krumplit az olajban a kockákra vágott szalonnával, a hagymakarikákkal, csíkokra vágott
sonkával együtt megpároljuk, jó
puhára. Idônként óvatosan meg
kell forgatni, hogy ne törjön ös�sze a krumpli.
Amikor már minden puha az
edényben, akkor sóval, borssal,
pirospaprikával meghintve tálaljuk.
Azoknak, akik kipróbálják a
receptet és az elkészült ételrôl
feltöltenek egy fotót a Hegyvidéki Családok Köre facebook
oldalára könyvet ajándékozunk.
Az oldalra látogatok pedig egy
like-al támogathatják a legjobban sikerült ételeket.
Forrás: Gálosfai Jenôné
Kockás abrosz, jó kadarka, és
Óbuda régi ízei könyvébôl.
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Bori mesél az óvodában (Részletek VI.)

Iskolai hírek
Bár a Rákóczi-napi ünnepi mûsort még
elôvigyázatosságból az iskolarádión hallgathatták diákjaink, a 33. alkalommal átadásra kerülô Rákóczi Kitüntetô Jelvényt
az igazgató úr személyesen nyújtotta át
az iskola azon diákjainak, akik példás
magatartásukkal, kiemelkedô tanulmányi
munkájukkal és az iskoláért végzett közösségi munkájukkal ezt kiérdemelték.
Gratulálunk a 2021/2022-es tanév kitüntetettjeinek:
Berta Buda Bálint 6.a,
Kádár Zita Mária 6.b,
Gazda Vivien 7.,
Csurilla Botond és
Veres Dominik 8. osztályos tanulóknak.
Az iskola és az Óhegy Egyesület közötti jó szomszédsági viszony alapításuk óta
töretlen, bár változó intenzitású. Egykor
közös színpadhasználat, szüreti, adventi,
karácsonyi, újévi, farsang, húsvéti, költészet és anyák napi, ballagási, születésnapi, és a többi fel nem sorolt, de megült ünnepünk köt össze minket is, hegylakókat
is. Ezt a nemes hagyományt a pandémia
kissé talán megakasztotta, de már ismét
együtt örülhetünk. Némedi-Varga Andrea
és Dénes Gergely a 2.-os tanulóival adott
Anyák napi mûsort az Óhegy Egyesület
Klubházában. Idén a 8.-os ballagók ismét
a Klubház termeiben búcsúznak általános
iskolai éveiktôl és meghívott vendégeiktôl.
Ez évben a ballagást az iskolai hagyományok szerint és a felsôs tanulóink
részvételével tartjuk. Bízunk abban, hogy
termeink díszítésére nemcsak az alsós
testvérek hoznak majd, hiszen ez egy közös ünnep, közös emlék.
A néhai Bálint György „gazda” XVI.
kerületi Kertvárosi Tanya-udvarába megy
a 2.a osztály. Nem csak magyar parlagi
gyöngytyúk, rackajuh, kacsa-liba simogatható, de megismerkedhetnek a gyermekek
a klasszikus gémeskút mûködésével, a kis
tó mellett horgász- és halászeszközökkel, madáretetôkkel, napozó teknôsökkel.

Nyuszi, fácán, fürj és fogoly is megfigyelhetô itt, a kis tó mellett. Innen kézmûves
foglalkozásra mennek majd a gyermekek.
A kézmûves nemezelést egy mûvésznô
fogja bemutatni, megtanítani.
Az Fôvárosi matematika verseny döntôjében vett részt Jablonkay-Nagy Márton 8.
és Berta Buda Bálint 6. b osztályos tanulónk.
Április végén került sor a költészet
napja alkalmából meghirdetett versíróverseny eredményhirdetésére. A beérkezett
alkotások legjobbjai közül – ha a szerkesztô úr is úgy akarja – néhánnyal az újság
oldalain is találkozhatnak.
A május 25-i alsós szépíró versenyünkön a leggyakorlottabb pennafogók jutalma kisdiploma és csoki.
A Titok levelezô versenyben angol tantárgyi és természettudományi területen
részvételünk folyamatos volt. Eredményük
az országos mezônyben is lenyûgözô.
Egyéniben: Debrôdi Bence Tamás (8.o.)
8., Boross Ágnes (7. o. ) 11., Koska Dorka
(8. o.) 19. helyen végzett. Csapatban az 5.
osztályos Mészáros Levente, Garay Csenge, Konfanti Áron és Paár Csongor szintén a 11. helyet érték el. A Herman Ottó
Természettudományi verseny jelenléti
döntôjén Ákoshegyi Alíz (6.a) országos 4.
helyen végzett. Felkészítô tanára Basa István - szívbôl gratulálunk.
Az Erdôaljás jutalmazási rendszer eredményhirdetésére a lapzárta után kerül
sor, de az idén nem marad el a 20 legeredményesebb tanulónk jutalomkirándulása.
Az osztálykirándulásaink három nap/
két éjszaka teljes programját biztosítják
nebulóink számára. A Duna-kanyar, a Balaton és a Velencei-tó egyaránt megfelelô
szórakoztatás, pihenést és élmények útján
való tanulást nyújt. A balatonvilágosi Sóstó is várja legalább 45 tanulónkat június
27-július 3-ig.
Pihentetô nyarat kívánunk kedves Olvasóinknak!
Kádár Eszter

Helyismereti totó
Újabb játékra invitálunk
kedves Olvasó! Töltsd ki a totót,
és nyerj értékes, helytörténeti
könyvet. Meglátod, a helyes
1. Óbudán hol született
és lakott Gelléri Andor
Endre író?
AT
 églagyári munkáslakásban
B Tábor-hegyi hétvégi
házban
C Nagyszombat utcai
városi házakban

válaszok kutatása során Hegyvidékünkrôl számos értékes információt szerezhetsz, hiszen
azokat megtalálod a Hegyvidé-

2. Hol található
a Kápolna-forrás?
A Jablonka út 65. Szent
Anna kápolna mellett
B Csúcshegy, Menedékház u. 24. Szûz Mária
kápolna mellett
C Doberdó út, Szent Vér
kápolna mellett

Bori tizenkettedik meséje
Guba nagyon jó kapitány, és szeret
engem. Egyszer hajóztunk ki a kikötôbôl.
Nagyon gonosz szél fújt, és a motor is elromlott. A hajó nem akart jó felé menni.
Guba kapitány kiugrott a kikötôoszlop
tetejére és elfordította a hajónkat. Utána
négy méterrôl visszaugrott. A németek a
másik hajón azt mondták, hogy májngott!
Kétszer is, és tapsoltak neki. Papám, meg
csak annyit mondott, hogy „Ejha!”. Csak
egyszer. Neki jók az idegei, pedig az adóhivatal sok kárt tesz bennük.
A szerencsés indulás után bementem
reggelizni a kajütbe. Szeretek bemenni,
mert ott levehetem a mentômellényt, és
ehetek Papa pástétomából, amit otthon
készít, és veszekszik Nagyival. Nagyi azt
mondta gúnyosan, hogy „Büszke lehetsz a
híres szakácskönyvedre, amit kilóra adnak
már az antikváriumban.” Papa azt mondta,
hogy most már büszke, mert a Petôfi Ös�szest, meg a Jókait is kilóra mérik.
El is ment az antikváriumba, és hozott
három kiló Petôfit, két kiló Jókait, és harminc deka Szerb Antalt. Az utóbbit magának, a többit meg szépen becsomagolta, és
abból lett ajándék.
Nekem elmondta, hogy a könyveket ingyen hozta, mert az antikvárius tartozott
neki egy régi ügy miatt. Papámnak voltak ügyei, de ma csak adóssága van, meg
egy unokája, aki én vagyok, akibôl semmi
haszna, mert összetörtem a kedvenc poharát, amire azt vésték, hogy NEM! NEM!
SOHA!
Nagy szél lett, de Mamám nem visított
miattam, és szerencsésen megérkeztünk
a túlsó partra, ahol Papám kapitány meg
Guba kapitány sört ivott, és meg voltak
elégedve egymással.
Lejegyezte:
Pirchala István

ki Családok Köre Fb oldalán.
Lájkolj az oldalunkon, és június
15-ig küldd el nekünk „üzenetben” az öt helyes válasz betûjelét. A válaszadók közül sorsolunk, és a nyertes választhat az
ott felsorolt helytörténeti köny-

3. Hol állott egykor
az 1932-ig mûködô
Schuszter vendéglô?
A Erdôalja út 15.
BT
 oronya utca 8.
C Jablonka út 3.

vek közül. Várjuk válaszaid, és
kövess bennünket még több
Hegyvidéket érintô információért.
Fb: Hegyvidéki Családok Köre
És íme, a kérdések:

4. Mit neveztek anno
az óbudaiak
„cegaj”-nak?
A Bécsi út közkedvelt
kocsmáját
B Téglagyári munkások
lakóhelyét
C Óbuda elsô kísérleti
lakótelepét

5. Hol található
a Királylaki út
névadó települése?
A Horvátország
területén
B Szlovénia
területén
C Burgenland
(Ausztria) területén

9

2022. június

ÓHEGY-HÍREK

XXVII. évfolyam, 5. szám

Közösségi Költségvetés 2022 szavazás - 30 új fejlesztésre
Május elejéig több, mint 2200 fejlesztési
javaslatot, a kerület szépítését szolgáló ötletet küldtek a kerületiek a Közösségi Költségvetés 2022 kampányra. A szavazólap
elkészült, a 10 körzetben 30 fejlesztésre
adhatják le voksaikat. Arra biztatjuk Önöket, legyenek olyan aktívak, mint a jelölési
idôszakban. Döntsünk együtt otthonunkról
Óbuda-Békásmegyerrôl.
A szavazólap összeállításánál a szakértôi
csapat elsôsorban azt vizsgálta, hogy a javaslat kivitelezése Önkormányzati hatáskörbe tartozik-e, illetve azt, hogy belefér-e a 10
millió forintos keretösszegbe. Figyelembe
vették természetesen azt is, hogy egy-egy
javaslatot hányan írtak meg, hiszen, mint az
elmúlt évek során is, egy-egy ötlet többekben is megfogalmazódott.
A több, mint 2200 javaslatot tehát ezen

paraméterek mentén válogatták le, és így
született meg az a körzetenként 3 fejlesztés, melyekre idén június 15-én 23:59-ig
szavazhatunk, a jelölési idôszakhoz hasonló módokon, intézményeknél kihelyezett
szavazóládákban, vagy online módon, az
alábbi linken.
Hegyvidékünk az 1. számú körzet:
Csúcshegy, Solymárvölgy, Ürömhegy,

Aranyhegy, Péterhegy, Harsánylejtô, Testvérhegy, Táborhegy, Remetehegy, Kiscell,
Kis-Kecske-hegy, Zöldmál, Mátyáshegy,
Hármashatár-hegy, Törökkô.
Szavazható javaslatok:
- A Kecske utcai játszótér fejlesztése, a játékok felújítása
- A Kocsis Sándor utcába fitneszpark telepítése
- Közkút létesítése a Virágosnyereg úton
Arra biztatjuk Önöket, szavazzanak egy,
több, vagy akár minden körzet fejlesztésére! Szavazatukkal Önök is segítenek, hogy
Óbuda-Békásmegyer szebb, élhetôbb, zöldebb és otthonosabb legyen.
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata
obuda.hu/
kozossegikoltsegvetes

Testvérhegyi úttól északra, a kerülethatárig: (11. körzet) június 30. csütörtök,
Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében arra kérik
a lakosságot, hogy csak a megadott napon,
18 óra után készítsék ki a lomokat. A nem a
megjelölt idôpontban történô lomkikészítés
közterület-szennyezési
szabálysértésnek
minôsül.
Az FKF Zrt. kéri, hogy a lomokat mindenki a lakóháza elôtti, hulladékgyûjtô jármûveinkkel jól megközelíthetô közterületre
helyezze ki úgy, hogy a gyalogos és autós
forgalmat ne akadályozza. Kérik, hogy lomot
az úttestre, bicikliútra ne helyezzenek.

A lomokat az elôzô évek gyakorlatával
megegyezô módon, kizárólag a kihelyezést
követô napon szállítja el az FKF az ingatlanok
elôl. Kérjik továbbá, hogy újrahasznosítható
csomagolási hulladékokat (fehér üveg, színes
üveg, papír, mûanyag, fémdoboz, italos kartondoboz) ne helyezzen ki a lomokkal együtt,
erre a célra használja az ingatlanhoz rendszeresített szelektív gyûjtôtartályainkat, vagy
vegye igénybe hulladékgyûjtô-szigeteinket,
valamint lakossági hulladékudvarainkat!
Hegyvidékünkrôl elérhetô legközelebbi
hulladékudvar: 1037 Testvérhegyi út 10/a,
nyitva tartás: h-p: 10:00 – 17:30 óra (ebédszünet 13:00-13:30), szo: 8:00 – 13:30 óra
(ebédszünet 12:00-12:30). Az itt leadható
hulladékok az alábbi honlapon olvashatóak.
Forrás:www.fkf.hu

Lomtalanítás
Az FKF tájékoztatása szerint Hegyvidékünkön június 24. és 30. közötti idôszakban lesz lomtalanítás, a társaság ebben
az idôszakban gyûjti össze és szállítja el a
megfelelô idôpontban és megfelelô módon
kihelyezett, feleslegessé vált nagydarabos
hulladékot.
Lomok kihelyezésének napjai Hegyvidékünkön:
Táborhegyi út – Közpark – Máramaros út
vonalától délre, a kerülethatárig: (6. körzet)
június 24. péntek.
Táborhegyi út – Közpark – Máramaros út
vonala és a Testvérhegyi út között: (10. körzet) június 29. szerda,

10

XXVII. évfolyam, 5. szám

AZ EGYESÜLET
HÍREI
Közgyûlési beszámoló
Az Egyesület május 23-án megtartotta a 2022. évi rendes közgyûlését,
amelyen a tagok jóváhagyták a 2021.
év gazdálkodásáról szóló jelentést, és a
közhasznúsági mellékletet, valamint a
2022. év gazdálkodásának tervezetét.
Az Egyesület a közhasznú jogállásának megfelelôen végezte 2021 évi
tevékenységét, mely kiterjedt kulturális és szórakoztató programok
szervezésére (kiállítások, ôszi koncert, „Óhegy-napok”, hagyományôrzô „Táborhegyi szüret”, a „Jön a Mikulás a Virágos-nyeregbe”), családi
programok („családi vasárnap”); helyi közösségekre (Szavaló-kör, Óhegy
Kórus, Kártyaklub, stb.); a környezet
védelemére (utcák, terek ôszi takarítása), helyi értékek védelmére (Szent
Vér kápolna felújítása, Kiscelli szoborcsoport állagmegôrzô restaurálása), stb. Az Egyesület feladatának tekintette továbbra is a helyi lakosság
közügyeinek megismerését, képviseletét, lakossági fórumok megtartását
(együttmûködve az Önkormányzattal), javaslatok megvalósíttatását
(Farkastorki úti fordított utasváró).
Egyesület továbbra is együttmûködik az Erdôalja úti II. Rákóczi Ferencz Általános Iskolával, valamint
együttmûködési megállapodást kötött eddig összesen 10 középiskolával, a diákjaik számára elôírt „közösségi szolgálat” teljesítése céljából.
Ennek köszönhetôen a diákok több
alkalommal részvettek az egyesületi
rendezvények lebonyolításában.

Ezek mellett az Egyesület mûködteti az Óhegy Klubházat és kiadja
ingyenesen az „Óhegy Hírek” havilapot.
Közhasznú Egyesületünk a 2021.
december 31-i nyilvántartása szerint
a tagok száma 356 fô, tagdíjat befizette 276 fô. Három elnökségi tag
mandátuma lejárt, ezért hozzájárulásukkal a közgyûlés újra elnökségi
tagnak választotta Mónus Miklósné
Ibolyát és Horváth Pétert, valamint a
Felügyelô Bizottság Elnökének Halmágyiné Szilágyi Editet.
Az Egyesület 2021. évi eredményei nem jöhettek volna létre az
Elnökség mindenegyes tagjának és
segítôinek önként vállalt, térítésmentes munkája nélkül, akik azt szabad
idejükben, saját telefonjaikkal, gépkocsijuk használatával folyamatosan
végzik. Az Egyesület tevékenységét
támogatta Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, valamint adományaival segítette számos vállalkozás és
egyesületi tag. Mûködési költségeinek nagy részét fedezték a tagdíjakból, az 1%-ból és rendezvények
belépôibôl származó bevételek. Az
Óhegy-hírek megjelenéseihez hirdetéseikkel hozzájárultak cégek és vállalkozók egyaránt.
Az Egyesület változatlan célja
harmonikus egyensúlyt találni a
kultúra, a szórakozás és a közügyek
gyakorlása között, a Hegyvidék lakói
javára.
Felcsuti László

ÜGYVÉD A HEGYEN
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• öröklés, végrendelet
• ingatlan ügyek, jogi tanácsadás
• cégjog, társasági jog
• házassági vagyonjogi szerződés
• fizetési meghagyás
dr. Ruff Ádám
1037 Bp., Erdőalja út 99/a
+36-20-386-3102; iroda@drruff.hu; www.drruff.hu

,,Egynek minden nehéz,
sokaknak
semmi sem lehetetlen”

Óhegy-hírek szerkesztése
Gyakran kapunk dicsérô mondatokat egy-egy lapszám megjelenését követôen, mégis újra meg újra megerôsödik bennünk a tartalom frissítésének, bôvítésének
szándéka. Kevés egy ötlet, a Szerkesztôség felé elhangzó
igény, kell valaki, aki azt kimunkálja, közölhetôvé teszi.
Amit Ön kedves olvasó most kezében forgat - 8-10 lelkes, többnyire hegylakó barát önként felvállalt munkája,
amit szakmájuk, hivatásuk mellett végeznek. Némelyikük szerkesztôi feladatokat lát el, vagy éppen képet
szerkeszt, van, aki esetenként cikket juttat el hozzánk,
újabb és újabb gondolatokkal állnak elô. Úgy gondoljuk,
hogy körünk bôvülése további gondolatokat, kapcsolatokat eredményezne, még érdekesebbé, változatosabbá
tehetné a újságunkat. Szeretnénk hegyi lakókkal készült
riportokkal, közterületeink problémáival, közügyeink
megvitatásával, érdekes eseményekkel gazdagítani számainkat, ezzel is tágítva olvasóink körét.
Célunk továbbra is a hegyvidék lakosságának közérdekû tájékoztatása, egyéb érdekességekkel fûszerezve,
mindig a lokálpatriotizmus fejlesztését szem elôtt tartva,
mindezt természetesen Egyesületünk életének bemutatása mellett.
Ha Ön kedvet érez mindehhez, vagy gondolatait szívesen megosztaná velünk, kérjük, jelezze a 30-230 6994
telefonszámon, vagy az Egyesület e-mail címén:
Szerkesztôk, egyesulet@ohegy.hu

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.

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

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
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 gyakran a Klubház udvarából.
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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

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

XXVII. évfolyam, 5. szám

CSÖPÖG, FOLYIK, ELDUGULT?
KARESZ MEGOLDJA!
Hegyvidéki szerelő vállalja
• lakások vizesblokkjának
teljes felújítását,
• csapok, szifonok javítását,
• szaniterek cseréjét,
• duguláselhárítást.
kedvezményes árakkal

+36 20-981 6703

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

ÉDESANYÁK KÖSZÖNTÉSE. Végre ismét együtt ünnepelt a hegy két legnagyobb intézménye. Az anyák napi programot az Erdôalja úti Általános Iskola II.A osztálya biztosította az Óhegy Klubházban. A nagyterem teltházzal fogadta a multimédiás mûsorral kedveskedô, kezükben
pünkösdi rózsát tartó gyermekeket. Az osztály tanulói - Némedi Andrea néni javaslatára - az édesanyák köszöntése után, az édesapák és a
támogató nagyszülôk köszöntésérôl sem feledkeztek meg. Így a szép számmal megjelenô többgenerációs családok igazi örömünnepet ültek.
A színes, többnyire versekbôl álló matiné folyamát hangszeres betétek tarkították. Többször csendült fel egy gitár és egy billentyûs hangja,
bájos gyermekdalok zengtek kórusban. A felnôttek köszöntôi közül kitûnt Dénes Gergely bácsi szavalata: Kosztolányi: „Én nagyon sokakat szerettem” címû versének értô bemutatása meglepte a hallgatóságot. Az erre az alkalomra betanult és koreografált, virágokkal elôadott körtánc is megható volt. Végül a gyermekek bíbor színû pünkösdi rózsákkal a kezükben szaladtak a nézôk közé édesanyjukhoz, és adták át boldogan a virágot.
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