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TERVEZÔASZTALTÓL
A DEKUPÁZSIG
címmel

Sólyom Gabriella
kézmûves
kiállítása nyílik a Népházban

február 20-án, pénteken,
18.00 órakor
Megnyitja:

Járai István

ÓHEGY FARSANG
a Táborhegyi Népházban
(1037 Budapest, Toronya u. 33.)

február 21-én, szombaton, 19 órai kezdettel
A bál fôvédnöke:

Bús Balázs
polgármester úr
Mûsor:

a Magyar Köztársaság Kulturális
Központjának (Bukarest), alapító igazgatója

Ír néptáncok - nyitótánc

(részletek a 3. oldalon)

Elôadják az Óhegy Egyesület tagjai

Dekupázs (decoupage) alatt értünk minden
olyan eljárást, amikor a papír mintáját speciális ragasztó segítségével különbözô felületeken (fa, papír, üveg, mûanyag stb.) díszítésként felhasználjuk. Ennek az eljárásnak egy változata, amikor szalvétából vágjuk
ki a mintát, és ezzel díszítünk különbözô
tárgyakat. Innen származik a szalvétatechnika elnevezés.

VASÁRNAPI MOZI
Filmvetítések vasárnap délutánonként,
Pirchala István és Varga Szabolcs
szervezésében,
a Táborhegyi Népházban.
február 8-án, 16.00 órakor

Mike Nichols: Diploma elôtt
(1967)

Fátyoltánc
Az Egyesület Hastánc csoportjának bemutatója

Részlet a „Mamma Mia”-ból
az Óhegy Egyesület hölgyeinek felfogásában (ALERTON Klub)

Gyermek és felnôtt jelmezverseny
A zenét a Turmix Együttes szolgáltatja
Belépôjegyek kaphatók a Népházban Mikes Krisztánál (tel.: 20-886 4045),
az Erdôalja ABC-ben és a Domoszló ABC-ben.
Ára felnôtteknek 1500 Ft, gyerekeknek 12 éves korig: 500 Ft.
Kérjük a tisztelt vendégeket, hogy lehetôség szerint jelmezben jelenjenek meg!
Mindenkit sok szeretettel vár az Óhegy Egyesület vezetôsége!

Disznótor
a Táborhegyi Népházban (Bp. III., Toronya utca 33.)

február 7-én, szombaton

február 22-én, 16.00 órakor

Jean Renoir: A nagy ábránd

Fôszerepben: VIII. Dezsô!

(1937)

Egész napos program ínyenceknek!

Jóga

7:00 órakor a családok fogadása (pálinka, forró tea),
délelôtt hagymás vér, majd a feldolgozás sorrendjében:
orjaleves, toroskáposzta, ﬂekken, tepertô, hurka, kolbász, és minden más.
Közben harmonikaszó.

minden korosztálynak

Aki részt kíván venni a feldolgozásban, az kötényt, és éles kést hozzon magával!

hétfônként 17.00–18.30-ig.

Részvételi jegyek elôvételben kaphatók Mikes Krisztánál (tel.: 20-886 4045 vagy 430 1326)
a Népházban, valamint az Erdôalja úti és Domoszló útjai ABC áruházakban.
Ára felnôtteknek 3000 Ft, gyerekeknek 12 éves korig: 500 Ft.

Oktató:

Orbán Gábor
20-333 0259

Mindenkit szeretettel vár az Egyesület Vezetôsége!

Elsô foglalkozás február 9-én.

Amikor beﬁzetett adójának 1%-a fölött rendelkezik, kérjük, jelölje meg:

Programok
Disznótor
Vasárnapi mozi
Kiállítás
Óhegy Farsang
Vasárnapi mozi
Márkus Színház

febr. 7. szo.
febr. 8. vas.
febr. 20. p.
febr. 21. szo.
febr. 22. vas.
márc. 21. szo.

Kedvezményezett neve:

Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete
Adószáma:

18088476-1-41
A kapott összeg a környezetünk ápolásával kapcsolatos költségek fedezésére, és
kedvezôbb mûködési feltételeink megteremtésére használjuk fel.
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Gratulálunk!
Az Ericsson Magyarország Kft., a Graphisoft
Rt., valamint a Richter Gedeon Rt. által alapított
Rátz Tanár Úr Életmûdíjat 2008 végén Stollmayer
Ákosné vehette át, a Magyar Tudományos
Akadémia Dísztermében. A díjat minden évben
a középiskolai reáloktatás azon pedagógusai
kapják, akik életmûvükkel, kiemelkedô munkásságukkal jelentôsen hozzájárultak a középiskolai természettudományos képzés színvonalának emeléséhez.
Stollmayer Ákosné az egyetem elvégzése után
a Gödöllôi Agrártudományi Egyetemen tudományos munkatársként kutató munkát végzett.
Tanári pályáját 1958 novemberében Budapesten,
a Szerb Antal Gimnázium jogelôdjében kezdte.
Késôbb ugyanitt a kémia és a biológia tanítása
mellett biológiatagozatot szervezett. Vezetett
szakköröket, melyek programjában a konkrét
tárgyi tudás mellett fontos szerepet kapott a
környezet- és az élôvilág védelme is.
Elismert szakpedagógus-lektor, a Magyar
Biológiai Társaság Pedagógus csoportjának

Önkéntes mérvadó
alapító tagja, jelenleg
tiszteletbeli
elnöke.
Tagja továbbá számos
tudományos egyesületnek is.
Stollmayer Ákosné
szervezte a Csömöri-tó,
a Naplás-tó és környékének komplex feltárását, melynek eredményeként ezeket természetvédelmi területté nyilvánították. Munkásságát az évek során többek
között Szerb Antal Emlékéremmel, Gorka
Sándor-Díjjal, Pro Natura Emlékplakettel,
Pedagógus Kutatói Pályadíjjal és Per Naturamdíjjal is elismerték.
Köszönjük, hogy az „Ismerjük fel és óvjuk
természeti kincseinket” címû cikksorozatával
2002 óta gazdagítja lapunkat, segíti hozzá olvasóinkat környezetünk alaposabb megismeréséhez. Gratulálunk a megérdemelt Rátz Tanár Úr
Életmûdíjhoz!
Szerkesztôk

Kedves Színház és Zenebarátok!

„Színház az egész világ”…és muzsika!
2009. évben is örömmel vállalkozunk arra,
hogy a budapesti színházi kínálatból választva,
néhány elôadásra felhívjuk szíves ﬁgyelmüket.
Nem téve különbséget mûfajok és stílusok
között. Elvünket és álláspontunkat követve – jó
színházat, jó muzsikát ajánlva.
Februárban tehát:
• Térszínház: Csokonai: Karnyóné 19. cs.,
Páskándi: A vigéc 13. p., Goethe: Faust 24.
k., Tótágas- mesék, fabulák, tréfák,farsangi
játékok iskolásoknak 25. sz. 15 ó.
• Vígszínház: Vörös és fekete: 1. vasárnap, 6.
p., 7. szo., 11. sz., 12. cs.
• Pesti Színház: A kellékes: 2. h., 5. cs., 6. p.,
9. h., 11. sz., 12. cs., 27. p.
• Új Színház: A fösvény: 7. szo., 17. k., 27. p.
• Játékszín: Imádok férjhez menni: 1. v., 8. v.,
16. h., 23. h.

• Örkény István Színház: Nyugat 2008-1908:
17 k., 26. cs.
• Radnóti Színház: Solness építômester: 2. h.,
12. cs., 27. p.
• Centrál Színház: A velencei kalmár: 6. p.,
12. cs.
Márciusi elôzetes:
• Experidance ESSZENCIA (A ritmus ünnepe)
• Exkluzív válogatás: 13., 19., 27.
Jegyrendelés, mint mindig Cultur-Comfort
Központi Jegyiroda: 1061 Budapest, Paulay Ede
u. 31. tel: 332-0000, fax: 322-2324, e-mail:
cultur_comfort@freestart.hu. Pászti Ildikó várja
jelentkezésüket.
Jelszó: Ó-HEGY
Jó szórakozást, zenei élményt kívánunk:
Szolnoki Tibor és Zsadon Andrea

Polaris Csillagvizsgáló
Programok a csillagászat nemzetközi évében 2009. február
TÁVCSÖVES MEGFIGYELÉSEK: Minden
kedden, csütörtökön és szombaton: 18:00-22:30
között.
CSILLAGÁSZATI SZAKKÖR: Szerdánként
17:00-tól
szakkör
8-12
éveseknek;
Csütörtökönként 18:00-tól középiskolás szakkör 15-18 éveseknek.
KULIN
GYÖRGY
CSILLAGÁSZATI
SZABADEGYETEM: Február 3. A Galilei-élmény
(Mizser Attila); Február 10. Kepler és Galilei
(Csaba György Gábor); Február 17. Egzotikus
exobolygók emberközelben (Kereszturi Ákos);
Február 24. Távolságméréssel tágított világegyetem (Szabados László). (Kezdés mindig 19
órakor.)
KOZMOFIZIKA 2009: DÁVID GYULA
FIZIKUS SOROZATA: Február 4. Égi és földi
ﬁzika - az egységes tudományos világkép kiala-
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kulása; Február 11. Merre van lefelé? - a gravitáció története; Február 18. Változó állandók milliárd éves mérések; Február 25. Másodfajú
örökmozgó az égen - a csillagok születése.
(Kezdés mindig 19 órakor.)
IFJÚSÁGI CSOPORTOK számára elôre
egyeztetett idôpontban és témában elôadást és
távcsöves bemutatást tartunk. Napközben Napbemutatás a csillagvizsgáló fômûszerével, este
az aktuális látnivalók függvényében távcsöves
bemutatás (bolygók, kettôscsillagok, csillaghalmazok, Hold).
Mizser Attila
Magyar Csillagászati Egyesület
Barátság Szabadidô Park
1037 Budapest, Laborc u. 2/c.
tel.: (70) 548-9124, polaris@mcse.hu
http://polaris.mcse.hu

Itt ez az új év! A kétezer-kilences. Sokan
önkéntes fogadalmakat teszünk év elején,
minden esztendôben. Viccesen úgy mondják: új év, új frizura, új életmód, új nô! Rég
megunt, rossz szokások elhagyása, esetleg
valami legújabb szuper fogyókúra? Ezeket
persze szívbôl szeretnénk. A siker útja
idôközben azonban igen göröngyösnek bizonyul. Pedig de komolyan gondoltuk!
Eleinte.
Az óév utolsó napjaiban, végre jól kibeszélgethettük magunkat a többnapos ünnepek alatt. Jöttek-mentek a rokonok, barátok,
ismerôsök. Egymást követték a vendégségek. A traccspartiktól a komoly gondolatok
megtárgyalásáig széles skálán mozogtak.
A szeretni és szeretve lenni gondolatkörben nagy volt az egyetértés. Mennyire fontos. Adjuk, kapjuk, ez volna az ideális.
Persze ha ez nem így volna, sajnálhatnánk.
Bizony. Valaki azt panaszolta: néha egyoldalúra sikeredik. Ilyenkor kellene visszamenni a hajdanvolt gyermekkorba, hogyan
is volt akkor. Ez egyfajta lelkiismeret-vizsgálat is lehetne. Ha belegondolunk, drága
anyánk, nagyanyánk milyen egyszerûen is
tudott szeretni. Csak jelen volt örömünkben,
bánatunkban. Arra is tanított: add te is az
életed példáját a felnövekvôknek. Az igaz
szeretet szemérmes. Úgy mondják: adni
jobb, mint kapni.
Aki önként, igaz szívvel ad, az azt elegánsan teszi. Sosem vár ellentételezést. Ha van
mibôl adni, az pozitív státust jelent. Az meg
már valami.
Másvalaki szerint: mostanában alig veszik
észre annak igyekezetét, aki szeretet alapon
gondolkodik. Ugye a ráﬁgyelésre idôt kellene szakítanunk. A legtöbbször pont ennek
vagyunk híján. Nézz csak körül, nem
egyszerûbb-e letenni a pénzt. A money-t! Az
adományt listázni lehet, nyoma van. Valaki
meg azt mondta – jól néznénk ki, ha a nemes cselekedeteknek híre sem maradna fent
– ezen az alapon.
Megint más felemlítette: nyomasztónak
találja a pénz erôsödô hatalmát, erejét.
Mégis vannak dolgok, amiket semmi pénzért sem lehet megvásárolni. A jó egészség,
az igaz szerelem, példának okáért. Ugye,
hogy azokat a világ leggazdagabb embere
sem tudja megvenni?
A híres ária szerint meg: eladó az egész
Világ! Akkor most meg mi van? Mire is ﬁgyeljünk? A végsô konkluzió – bízzunk
benne, hogy mégsem a pénz a Világ ura.
Persze nem bûn, ha van belôle annyi,
amennyi. Hinni kell, már csak azért is hinni
kell, mert ha jól választjuk meg a partnereket, bármiféle kapcsolathoz – nem érhet
bennünket csalódás. Az pedig, hogy kit
ölelünk a kebelünkre az újévben, pusztán
jó ízlés kérdése.
Aztán jó idôben döntsük el, mi az, ami
mérvadó, mi az, amit elfogadunk, pláne, ha
önként tesszük. BUÉK !
W. Grass
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Dónal
– az ír tánctanár

Dónal Ó Néill ragaszkodik nevének ír változatához, mint ahogy ír kultúráját is napi szinten
gyakorolja. A szíve húzta Budapestre -’chercher
la femme’. Elôször 1994-ben látogatott Magyarországra, majd 2003-ban ideköltözött. A
Verhovina utcai otthonban be nem áll az ír rádió
szája – hála az internetnek. Persze csak akkor, ha
Dónal épp nem dolgozik.
Az egykori dublini vezetô és tanár itt Ó Néill
Management Services néven vállalkozást létesített. A Fast Business Communications tréningcégnél coachként és trénerként segíti a magyar
cégvezetôket: vezetôi és kommunikációs
készségeket fejleszt. Az IBS-ben is ezt tanítja.
Dónal idônként hazalátogat Dublinba, de
négy felnôtt gyereke és barátai gyakori vendégek a Táborhegyen.
„Itthon” a magyar nyelvvel való viaskodás
után szívesen beszél az ír kultúráról, gazdaságról, citál verseket, mesél mitológiai történeteket
- akár írül is.
S most még tánctanításra is ráadta a fejét,
felidézve ifjúkora „botladozásait”.
László Sarolta

Tervezôasztaltól
a dekupázsig...
Eredetileg építômérnöknek tanultam – de ez
nem lett a szakmám. A korábban készített
díszdobozaim nem várt sikerén felbuzdulva,
megalapítottam a Re-Kreatív Kézmûves Mûhelyt. Többféle technikát kipróbáltam, megtanultam, de bármerre kanyarodtam, végül mindig a dekupázsnál kötöttem ki.
Megtaláltam benne az én egyedi stílusomat,
kitaláltam a számomra legjobb ragasztási-, festési-, díszítési-, antikolási technikát és mindennap örömet okoz kézbe venni az ecsetemet,
vagy akár csak a csiszolópapírt.
Fôként dobozokat, kisebb bútorokat és
egyéb használati tárgyakat díszítek tradicionális
dekupázs-technikával.
Mindegyik doboz, vagy tárgy elkészítése egy
élmény! Ez a munka egy eddig nem tapasztalt
érzéssel ajándékozott meg: mivel egyes tárgyakon
hosszú órákat dolgozom, amíg csiszolom, festem,
ragasztom, nemcsak én alakítom ôt, hanem ô is
engem, szoros kölcsönhatásban vagyunk. Amikor
belevágok az ollóval a papírba, átléphetek egy
teremtett világba és ennek a kölcsönhatásnak
eredményeképpen, remélem, hogy a készülô
tárgynak nemcsak díszítést adhatok, hanem lelket
és történetet is, a közös történetünket.
Sólyom Gabriella kézmûves

Óhegy-hírek
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Fallai Luimni
Ír táncbemutató a farsangon
Az óhegyi farsangon közösségünk lelkes
tagjai két ír táncot mutatnak be. Az ötlet a Donát
kápolnában született, ahová karácsony táján
Dublinból ’hazajövet’ Dónal Ó Néillt kíváncsisága bevitte, és ahol Mojzsis Dóri épp a betlehemet mutatta be.
Dóri felkérésére aztán keddenként angol
nyelvleckének is beillô két órán át 5 pár ismerkedett az ír tánclépésekkel. Az elsôn Dónal lelkes
irányításával sikerült jól összegabalyodniuk, de
már a második alkalom tökéletes sikerélményt
és sok nevetést hozott - némi pihegéssel.
Mit kell tudni az ír táncról, ami a magyar ﬁatalok körében is egyre népszerûbb?
Az elôadó mûvészet kategóriájába tartozó ír
sztepp-táncot a magyar közönség is megtapasztalhatta Michael Flatley világhírû Riverdance és
Lord of the Dance produkcióiban. Eredetileg
ezek a táncok is a népi muzsikálás mellett
született néptáncok voltak, a századok folyamán kapták meg mai, színpadra termett formá-

jukat. Írországban 5-6 évesen iratkoznak be a
sztepptánc iskolákba, ahová egész felnôtt korukig járnak. Az iskolák között versenyeket tartanak, ahol a legtehetségesebbek szólótáncosként
is bemutatkoznak. Dónal Ana nevû lánya is
közéjük tartozik.
A közösségi táncolásnak két formája létezik:
a szett-tánc és a ceili (ejtsd: kéli).
A ceili a mi táncházainkhoz hasonló közösségi táncolás: ﬁatalok és idôsek együtt ropják.
A különféle táncokban (reel, jig, polka, march)
más és más számú pár vagy hármas alkot egy
szettet, akik különbözô formációkban „keverednek” egymással, sok lehetôséget kínálva a
táncos ismerkedésre, közösségformálásra.
Kis csoportunk két ceili táncot ad majd elô:
egy reel-t, Limerick falai címmel (írül: Fallai
Luimni) és a Szénakaszálók dzsigjét (the
Haymakers’ Jig – Baint An Fhéir).
Jó mulatást hozzá!
László Sarolta

Bonﬁni hazatért!

melyet annak idején a visegrádi palota építkezéseinél is használtak. Mátyás trónkárpitján talált reneszánsz motívumokkal díszített
emlékkôrôl Bonﬁni portréja néz reánk. A kezében tartott könyvön, a holló - csôrében
gyûrûvel - felidézi elôttünk a mûvészetpártoló,
humanista uralkodó, alakját is.
Az emlékkövet Bús Balázs polgármester és
Szabó Magdolna alpolgármester leplezte le. Az
ünnepség után a Szt. Péter és Pál
fôplébániatemplomban Khírer Vilmos pápai
prelátus celebrált latin nyelvû emlékmisét.
S végezetül ajánlom olvasóink ﬁgyelmébe a
következô verset, mely a feljegyzések szerint a
nagy humanista történetíró sírján állt:
Bonﬁni nyugszik e sírban alant,
Picenónak a sarja,
Tisztesség, tudomány, szép szó volt az övé.
Csontjai fekszenek itt, de az ô történeti mûve
Már a magyar földé, s ennél semmi se több."
Nagy élményt jelentett számomra, hogy végigkövethettem az emlékkô ,,születését" a
gondolattól a kivitelezésig, majd a helyszínen
való elhelyezésig.
Ekkor éreztem úgy: Bonﬁni hazaérkezett.
Benyóné Dr. Mojzsis Dóra

Mátyás király történetírója, aki magyar nemessé - Bonﬁni Antallá - lett Magyarországon,
végre méltó emlékhelyet kapott Óbudán, ahol
1502-ben meghalt.
Bonﬁni Patrignone vagy Ascoli városában
született, s Firenzében, Ferrarában, Rómában
járva ismerkedett meg az itáliai reneszánsz és
humanizmus szellemiségével. A magyarokról,
a Magyar Királyságról már hazájában is hallott,
bár ekkor még nem sejtette, hogy egyszer majd
errôl az országról írott mûve felkelti Mátyás
király és Beatrix királyné ﬁgyelmét.
Magyarországra érkezésekor a királyi pár
kegyesen fogadta. 1486-ban egy ideig Beatrix
felolvasója, majd - miután kiesett a királyné
kegyeibôl - átmenetileg visszatért Itáliába.
Késôbb Mátyás visszahívta ôt, s udvari humanistájaként megbízta a magyarok történetének
megírásával. A király halála után utóda, II.
Ulászló támogatta a Rerum Hungaricarum
Decades folytatását.
Bonﬁni mûvei közül meg kell még említenünk Philostratus Flavius Opera-jának latin
fordítását, mely egy igazi humanista gondolkodó, egy reneszánsz polihisztor alakját tárja
elénk. Szónoki, nevelôi és történetírói munkásságával hozzájárult Mátyás és II. Ulászló korának kultúrájához. Betegsége megakadályozta,
hogy idôs korában visszatérjen szülôföldjére.
Óbudán halt meg, s végakarata szerint itt is
temették el. Végsô nyughelye - a hagyomány
szerint - a Szent Margit kápolnában lehetett,
amely az egykori királyi ill. királynéi központ
plébánia-temploma volt, s a mai Szt. Péter és
Pál fôplébánia helyén állt. Szûkebb pátriánk
ugyanis a honfoglalástól kezdve fejedelmi,
késôbb királyi, majd királynéi székhely volt! Így
a mindenkori királynék - Beatrix is - szívesen
tartózkodtak Óbudán. És Bonﬁni is...
Az emlékére készitett jelképes "sírkô" Seres
János szobrászmûvész (egyesületünk pártoló
tagja) alkotása. Tardosi mészkôbôl készült,

Házi borászok, borászkodók,
kezdôk és haladók ﬁgyelem!
Ôrizzék, érlelgessék
termelt boraikat!

Áprilisi Bormustra
lesz a Táborhegyi Népházban.
A hozott bormintákról neves
szakemberek véleményt mondanak,
javaslatokat tesznek a bor érleléséhez,
kezeléséhez, tanácsokat
adnak a hibák megelôzésére,
s ha mégis megtörtént, javítására.
További részleteket a márciusi lapban
fogjuk közölni.

3
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,,Az ország legzöldebb parkja”
Balog Tamás, Perényi úti lakos, már a
tervtanácson is számos javaslattal állt elô, levélben írta le a park kiépítésével kapcsolatos
további javaslatait. Ebbôl idézünk most néhányat.
„Kérdés, hogy legyen-e szép kerítéssel, fallal,
kapukkal körbekerítve a park. Én úgy gondolom, hogy mindenképp. Pl. a londoni közparkok mind körbe vannak kerítve, több irányból
kapukon keresztül lehet megközelíteni, éjszakára kiürítik a parkot, a kapukat bezárják, és a
területet ôrzik. Így garantálható az éjszakai
közbiztonság és a nyugalom. Félô, hogy ennek
hiányában éjszaka is zavarná nyugalmunkat a
hangoskodás.”
„A park legyen igényes, európai szintû. Itt
gondolok a rendezett, virágos, parkosított
környezetre, elegendô számú és esztétikus
küllemû szemetesre, nyilvános WC-re, rózsával
futtatott pergolákra, sôt legyen elôremutató.
Fontos lenne a környezetvédelem szem elôtt
tartása, ezért a minimális környezetterhelésre
kell koncentrálni. Példamutató lenne, ha a park
energiaigényének egy részét megújuló energiaforrásokból állítanák elô (napelem, napkollektor, hidrotermikus energia), az esôvizet
gyûjtenék és hasznosítanák (öntözésre, WC
öblítésre, dísztóhoz stb.), a közvilágítás energiatakarékos és szép lámpatestekkel lenne
megoldva (ami zárás után le van kapcsolva az
energiamegtakarítás és a nyugalmunk érdekében is!). Az épületek visszafogottak, nem hival-

kodóak, környezetbe illeszkedôek (zöldtetô!)
lennének, fából, kôbôl, természetes anyagokból. Így ez a park valóban különleges és
egyedülálló lenne. Ha már gyerekek a fô célcsoport, akkor a nekik szánt tájékoztató táblákkal, installációkkal (pl. átlátható hangyavár két
üveglap között), foglalkozásokkal (civil szervezetek bevonásával) nevelô célzata is lehetne a
parknak, taníthatnák a városi gyerekeket (is) a
természet ismeretére, szeretetére és védelmére.
A Millenáris Parkban kis területen mutatnak be
néhány Magyarországon termesztett kultúrnövényt (szôlô, kukorica, búza, gyümölcsfák stb.),
ezt az ötletet itt is lehetne alkalmazni,
bôvíteni.
Egy ilyen, Magyarországon egyedülálló
koncepció minden félnek elônyös lenne:
- mi, szomszédok igen büszkénk lehetnénk
igényes, különleges környezetünkre, ahol
gyermekeink karnyújtásnyi távolságra vannak a
tartalmas programoktól (megkockáztatom,
hogy egy ilyen park nemhogy csökkentené
ingatlanjaink értékét, de akár növelhetné is lásd Millenáris Park környéke),
- társadalmi szempontból is elôremutató
lenne a közösségteremtés, nevelés, szemléletformálás szempontjából
- kerületi politikusaink is büszkén vállalnának fel egy ilyen ügyet,
- a beruházónak is komoly marketingértéket
jelentene, ha ez lenne ,,az ország legzöldebb
parkja", hiszen folyamatosan nô a környezettudatos állampolgárok száma...”

A Közpark Egyesület egyeztetése
Éder Zoltán – a Közpark Egyesület elnöke –
levélben tájékoztatott bennünket, hogy személyes találkozásra került sor december elején Bús
Balázs polgármester úr, Szepesy Tamás alpolgármester és a Közpark Egyesület elnöksége
között Újlak II. – volt bányaterület tárgyában.
A megbeszélésen elhangzott, majd késôbb a
Közpark Egyesület levélben is megerôsítette,
hogy lehetôség szerint kompromisszumos,
minden fél által elfogadható megállapodás létrehozására törekszik. Sikerült meggyôzôdni
arról, hogy ez a szándék az Önkormányzatban
is megvan, ezért kölcsönösen joggal bízhat
abban, hogy 2009 elsô felében létrejöhet a
megállapodás a még elfogadható közös érdekek mentén.
A tárgyalás során Éder Zoltán javasolta a park
felsô részének egyesületi kezelésbe való adását
35 évre. Ezen a részen változtatási tilalmat csak
az egyesület(ek) jóváhagyásával lehetne feloldani. Bérleti díj jelképes 1 Ft/év.
Ezen a felsô részen a Közpark Egyesület más
egyesülettel együttmûködve kialakíthatna erdei
tornapályát, tanösvényeket, ezen belül fácánost,
madárbarát közparkot, geológiai (agyagbánya)
és történelmi (Attila forrás) tanösvényt, Lázár
Ervin után szabadon négyszögletû kerek erdôt,
ahol felépülhet Bab Berci háza, Régi játékokat
felvonultató játszóteret (ugróiskola, komám
asszony hol az olló, adj király katonát)
piknikezô-, bográcsozásra, szalonnasütésre,
roston sütésre alkalmas helyet. De akár tarthat-
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nának hucul lovakat is. A gondozás, karbantartás
önkormányzati - egyesületi feladat lenne, anyagi
források beszerzése pályázaton való részvétellel
történne, az önkormányzat támogatásával.
Tervük lényege, hogy a park döntôrészben
„passzív” pihenésre alkalmas, beépítetlen területté váljon, rajta út ne nyíljon, a terület geológiai besorolása ne változzon, a terület felsô felében beépítésre alkalmas terület ne legyen
meghatározva.
Céljuk, hogy bob pálya, vagy egyéb
nagyméretû vidámpark jellegû szórakoztató
létesítmény ne kapjon engedélyt, aktív sport
vagy egyéb tevékenység pedig kizárólag a park
alsó harmadában kapjon helyet.
A Közpark Egyesület készen áll a tárgyalások
folytatására és a részletek egyeztetésére, mert a
terület hasznosítására, kezelésére vonatkozó
önkormányzati, befektetôi, egyesületi, többoldalú megállapodás elôreláthatólag több tárgyalási fordulót igényel.
(szerkesztôk)

Bútorklinika a hegyen
Mindenféle bútor javítása,
antik és stílbútorok
szakszerû restaurálása!
Telefon:
388 2464, vagy 20-378 8017

2009. február

Sétány a város felett
Mi, az itt lakók tapasztaljuk, hogy lakásaink
kedvezô adottságúak. Ennek okai a tengerszint
feletti magasság, az elôttünk lévô zöld területekkel való kapcsolat. Hátul az oxigéndús
erdôvel borított hegyoldal és a viszonylag kis
jármûforgalom egyedülállóan kedvezô lakókörnyezetet biztosít ezen a területen. Ezen
adottságokat kell megóvni és kihasználni.
Az adott területen a szintkülönbséget kihasználva teraszos kialakítással, a lakosság tényleges igényeit kielégítve rekreációs és pihenô
parkot lehetne kialakítani. Intenzív fásítással a
teraszok (kilátás) attraktív kiépítésével ezen a
területen megvalósulhatnának azok a hiányzó
zöldterületi attrakciók, amelyek az egész
fôvárosból is és a kerületbôl is hiányoznak.
Követendônek tartom az osztrákok ötletét,
akik az 1974-ben felépített bécsi virág világkiállítás területét nem számolták fel, hanem
kapva az alkalmon, fenti javaslathoz hasonlóan,
létrehozták Bécs kedvelt, látványos szabadidô
virágos parkját.
Gyönyörû gyalogsétányt lehetne kialakítani a
Remetehegyi út két végét összekötve, természetesen a gépjármûforgalom teljes kizárásával. A
sétány mentén a környezô hegyekre, de más
tájakra jellemzô fák, cserjék telepítésével, helyenként lugasok kialakításával kellemes árnyas
kertek jöhetnének létre. A rézsûbe vágott sétány
arra érdemes pontjain kilátóteraszról jól lehetne
látni a várost, egyes helyekrôl a Gellérthegyet,
másutt a Nagy-Kevélyt is. A sétányt helyi
mûvészek szobrai díszíthetnék. Egy ilyen környezet megteremtéséhez az önkormányzatok
anyagi szerepvállalása is szükséges.
Az itt lakók, de meggyôzôdésem szerint a
környezô lakótelepek lakóinak is ilyen, vagy
ehhez hasonló, pihenést, rekreációt biztosító
helyszínek kellenek.
Bajnay Zsolt
Ybl-díjas építész

Bányát bérelnénk?
A Közpark Egyesület itt olvasható levelében
a bánya felsô részének közös bérlésére és
parképítésre számít. Mint ahogy ez a Közpark
Egyesület által kért november 17-i egyeztetésünkön is elhangzott, a bérlésben nem partner
az Óhegy Egyesület. Mi érdekünk is a zöldellô
park, de a bérlés nem célravezetô út. Vannak
tapasztalataink a parképítés lobbizásában. Itt
nem ezer, hanem százezer m2-rôl van szó. Egy
egyesületnek nincsen semmi esélye a megépítésére és fenntartására, még jelentôs önkormányzati támogatás mellett sem.
A zászlóra tûzött szép cél mögött a felületes
szemlélô kábítását, ugyanakkor a park kiépülésének ellehetetlenítését látjuk. Az Óhegy
egyesület politikája pedig nem ez. Inkább az,
hogy a lakosság manipulálatlan, valós érdekeit
feltárja, és a parképítés folyamatát annak
megfelelô megoldások irányába terelje.
Ebben a munkánkban azonban sokat segít,
ha az érintettek vagy érdeklôdôk megírják
észrevételeiket az egyesulet@ohegy.hu címre,
vagy akár kézzel írt levelüket eljuttatják az
egyesület irodájába.
Felcsuti László - Óhegy Egyesület elnöke
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Olvasói levél

Az Óbudai Kulturális
Központ

Gondolkodjunk
(együtt)! –
Remetehegyi út
Az önkormányzat gyakran gondolkodásra
is tud késztetni bennünket. Az Újlak I. bánya
felett pár éve felújította a Remetehegyi utat.
Ez szükségszerû volt, mert ez a Bécsi út
egyetlen alternatívája a hegyen, része a hegyet átszelô fôútnak. Azonban olyan keskenyen aszfaltozták le, hogy a szembejövô
kocsik közül az egyiknek le kell hajtani az
útról. Ez persze biztos hozhatott az
Önkormányzatnak költségmegtakarítást, de
nekünk meg költségtöbbletet, kocsink
meghibásodásai miatt.
A kitérô kocsik aztán annyira kátyúsították
a padkát, hogy az építést követô évben aszfalt foltokkal kellett javítani, ami nem lehetett
olcsó, viszont csak rövid ideig tartó javulást
hozott. Ha az volt a cél, hogy lassan hajtsanak
a kocsik, akkor azt szakaszonkénti kitérô
építésével is el lehetett volna érni. Milyen sok
idôt, bosszúságot és pénzt megspóroltak
volna. Még most sem késô, ki lehet szélesíteni. Ami jelenleg van, az csak rongálja az
idegeinket is, a kocsinkat is. Vajon meddig?
Aztán hab a tortán, hogy a buszvégállomás
alatt elkészült új útszakasz pedig fél éve le
van zárva. Ki, vagy mi akadályozza a használatát?
Ráadásul ezt az anomáliát még az is tupírozza, hogy az út mentén, ebben a családi
házas környezetben soklakásos társasházak,
sôt komplex lakóparkok épülnek. A nagyszabású építkezések velejárója, hogy a
megnövekedett teherautó forgalomtól tönkremennek a hegyi utak, mert úgy tûnik nem
a nehéz tehergépjármûvekre épültek.
Gondolkodjunk együtt, mit hogy lenne jó
építgetni, és tényleg takarékosan.
E.P.

(1032 Bp., San Marcó utca 81.)
meghívja Önt és barátait
Február 13-án, pénteken, 18 órára

Árkossy István
graﬁkus mûvész kiállításának
megnyitójára
A kiállítást megnyitja:
Bágyoni Szabó István
író, költô.
Közremûködik:
Árkossy Ilona
színmûvésznô.
A kiállítás február 27-ig, hétköznapokon
9-16 óráig látogatható.
Árkossy István a Testvérhegy lakója.
Kiállításáról örömmel adunk hírt, és
tájékoztatóul Banner Zoltán mûvészettörténész szavait idézzük:
,,...Árkossy István a Kolozsvári Graﬁkai
Iskola egyik legsokoldalúbb egyénisége, valamennyi mûfaj és eljárás (rajz, fametszet,
monotípia, rézkarc, kollográﬁa, illusztráció, plakát,folyóirat-arculat és természetesen táblakép-graﬁka) birtokbavétele után
és közben rendezte be mûvészi képzeletének
mûhelyét. Graﬁkai kompozíciókban kiérlelt
motívumok, jelek, utalások asszociatív
rendszere festményeiben a nagy mûvészeti
korok, a reneszánsz és a barokk mestereinek az érzékletes megelevenítô tárgy- és
látványhûségébe ágyazva újul meg,
minôsül át romantikus -szürrealista látomásokká. S e fantasztikus látomások,
helyszínek egyszerre konkrét és sejtelmes
voltának, sajátos kettôségének a hatását
felfokozza az a festôgraﬁkai eljárás, amelynek eredméyneképpen manapság ritkán
tapasztalható, fölényes rajztudása már a
felület lakkozása elôtt a végtelen árnyalatokban felragyogó színek belülrôl fakadó
sugárzásaként érvényesül....”

Ingatlan végrehajtás
A végrehajtásról, és azon belül is az ingatlan
végrehajtásról, annak részletkérdéseirôl több
ilyen terjedelmû cikk is írható. Most egy olyan
jogi helyzetre kívánom felhívni a ﬁgyelmet, ami
gyakran elôfordulhat és apró mulasztás miatt
súlyos anyagi kárt okozhat.
Gyakran elôfordul, hogy egy ingatlant jelzálogjoggal megterhelnek. Ennek oka lehet akár
új építkezéshez hitel felvétele, akár egy
meglévô ingatlan felújításához szükséges hitel
felvétele, vagy akár egy egyszerû jelzálogkölcsön, amikor valamilyen célra szükséges hitel
felvételéhez az ingatlanomat adom fedezetként.
Ezek a hitelek általában milliós nagyságrendûek,
és hosszú lejáratúak. Az adós általában a hitel
felvételekor a közjegyzôi okiratba foglalt
hitelszerzôdés áttanulmányozására nem képes,
de még ha lehetôsége lenne áttanulmányozni
ezt a sok oldalas szerzôdést, akkor is nehezen
értené meg a bonyolult jogi szöveg mögött

meghúzódó veszélyeket. Az adós tisztességesen ﬁzeti a havi törlesztô részleteket és mégis
egyszercsak jön az értesítés, hogy a
hitelszerzôdést felmondták és árverésre tûzték
ki az ingatlant. Mi is történhetett?
Az ügyvéd válaszol:
A legtöbb esetben nem is azzal van probléma
az adós esetében, ami a jelzálogjoggal terhelt
követelés, tartozás teljesítését jelenti. Ott szokott probléma lenni, hogy bármi egyéb, apróbb
végrehajtható követelése keletkezik harmadik
személynek az adóssal szemben. Ha ennek a
harmadik személynek végrehajtható okiratba
foglalt, vagy jogerôs bírósági határozattal megállapított követelése keletkezik, és végrehajtási
eljárást indít az adóssal szemben, akkor a végrehajtó az adós vagyonára végrehajtást rendel
el, bejegyzi a végrehajtási jogot az ingatlannyilvántartásba arra az ingatlanra is, amely jelzálogjoggal terhelt. Ebben az esetben viszont ki
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Köszönet az 1%-ért
Köszönjük mindazok támogatását, akik
évi
jövedelemadójuk
1%-át
2007.
Egyesületünknek ajánlották fel. A kapott
580.179.- eFt összeget a Szt. Donát kápolna
belsô felújítási munkára (pályázati önrész
erejéig), a Jablonka park fenntartására (pályázatához önrész mértékéig), környezetünk
ápolásával kapcsolatos kellékek megvásárlására, és a Teleházban az oktatás célú számítógéppark
fenntartására
használtuk
fel.
Megtiszteltetésnek tartjuk az összeg nagyságát,
ami környezetünkben további feladatok felvállalására buzdít.
Óbuda-Hegyvidékiek Egyesületének
Elnöksége

A Népház felújítása
Akik a házban megfordulnak, azok láthatják,
hogy hány sebbôl vérzik az épület.
Hôszigeteletlen a homlokzat, leromlott a mosdóblokk, nagyteremben tönkrement padlóburkolat, szelet nem fog a szélfogó, és így tovább.
Eltökélt a szándékunk ha lassan is, de felújítjuk
a házat.
Gyûjtésünk a novemberi „Vacsora a házért”
programmal indult. Az összejött közel 300 eFt
már jó induló tôke, reméljük pályázati pénzekkel ki tudjuk majd egészíteni. Még nincs döntés
arról, hogy milyen munkával indítunk, de hogy
nyáron építkezünk, az már biztos. Minderrôl
kedves olvasóinknak és támogatóinknak folyamatosan beszámolunk majd.
Kérünk mindenkit, hogy akinek fontos
a ház, és értékeli a benne folyó tevékenységet, támogassa ügyünket adományával.
Számlaszámunk: Óbuda-Hegyvidékiek
Egyesülete
11703006-2003263000000000. Kérjük az utalásra írja rá:
„Népház felújítására” A támogatás összegét
igazoljuk, így az, az adóalapból levonható.
az Elnökség
kell értesítenie a jelzálog jogosultat, akinek a
végrehajtási jog bejegyzésével megnyílik a jelzálogjoggal biztosított követelésének a végrehajtására a joga. A tapasztalat az, hogy a
hitelezô bankok ilyen esetben az értesítést
követôen élnek jogukkal és bekapcsolódnak a
végrehajtásba és a jelzálogjoggal biztosított
követelésük hátralékos részét az ingatlan árverése útján érvényesítik.
Nem egy olyan eset fordult elô, hogy néhány
százezer forintos követelés miatt több millió
forintos – egyébként tisztességesen törlesztett
– tartozásra fennálló hitelszerzôdést mondtak
fel és árvereztek el emiatt ingatlant. Tehát vigyázni kell, hogy a jelzálogjoggal biztosított
követelés adósa más, apróbb, esetleg jelentéktelennek tûnô tartozását azonnal rendezze,
ügyeljen arra, hogy ne indítsanak vele szemben
végrehajtási eljárást, mert annak ilyen súlyos
jogkövetkezményei lehetnek.
Dr. Krzyzewsky Miklós ügyvéd
info@krzyzewsky.hu
06 / 309 426-535
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Ismerjük fel és óvjuk
természeti kincseinket
Most egy olyan örökzöld, nyitvatermô
növényrôl írok, amely nálunk nem ôshonos, de
a hegyen néhány kertben „idôs” példányai
szépen díszlenek, és több kertben ﬁatal egyedei
is megtalálhatóak.
Atlasz-cédrus (Cedrus atlantica), ÉszakAfrikában Marokkó és Algéria területén húzódó
Atlasz-hegységben honos, örökzöld fa. Igen
hosszú életû (1000 évet is megél), 25-40 m
magas. Kérge sokáig sima, világosszürke.
Ágain, a törpe hajtásokon az örökzöld tûlevelei
40-50-esével csomókban nônek. Merev tûi 1525 mm hosszúak. A hím virágai ôsszel jelennek
meg és hamar lehullnak. A virágporukat a szél
viszi az alig látható ﬁatal nôi tobozokban lévô
magkezdeményekhez. A kifejlett nôi tobozok
tojásdad alakúak, felállók, 5-8 cm magasak és
3,5-5 cm szélesek. 2-3 éves korukra „érnek” be.
Akkor már a toboz barnás és a tél folyamán
szétesik. A fán csak a tobozorsó marad meg. A
termôpikkelyen 2 mag van, erôsen gyantás és
szárnyas. A szél viszi szét. Ha jó helyre hullik,
ki is kelnek. Kis cingár száron sok levélke nô.
Ha ügyesek vagyunk, összegyûjthetjük a pikkelyleveleken maradt magvakat és nedves homokba „vetve” türelmesen várhatjuk a csírázásukat. Nagy öröm, ha saját nevelésû atlasz-

cédrus csemeténk lesz. Ez sok türelmet és idôt
igényel!
Védett, száraz helyen jól fejlôdnek és a
kertnek mediterrán karaktert kölcsönöznek.
Nagy díszítô értéke miatt kertekbe és közterületekre is ajánlott.
Rokona a libanoni cédrus (Cedrus libani A.
Rich. in Bory) Libanon állam jelképe. A mi éghajlatunkat nehezen viseli. Gyantában gazdag
értékes fája miatt szinte kiirtották. Egyiptomban
múmiakoporsók készítésére használták és hajókat is építettek belôlük az ókorban. Csontváry
gyönyörû festményei nálunk is híressé tették
ezt a növényt.
Stollmayer Ákosné

2009. február

Kerti dolgaink
Kezdhetném úgy: bezzeg az én idômben.
Mikor ﬁatalabb kertész voltam, általában télen
tél, tavasszal tavasz volt. Most, január 26 -án túl
vagyunk 10 nap -10 C fokon, utána egy hét
napos, 6-7 C fokos melegen, és ma reggel
megtaláltam az elsô hóvirágokat a kertemben.
Így találjuk ki a tennivalókat!
Tegyünk sétát a kertben és nézzük meg mi
az, amit tehetünk. Fagymentes idôben
elôkészíthetünk zöldséges ágyakat. Rendbe
rakhatunk évelôket is. Ha idôs a telep, feláshatjuk ﬁatalíthatjuk is. Metszhetjük gyümölcsfáinkat, ha van kedvünk kint dolgozni, akár enyhe
fagyban is. Ilyenkor hordjunk kesztyût, mert a
csupasz kézzel megfogott gally fagyfoltos lehet.
Megmetszhetjük a védettebb helyen lévô rózsákat is. A sziklakertek növényeit megemelhette
a fagy. Jó, ha ezeket enyhe idôben visszanyomkodjuk, ne szakadjon meg az összeköttetés a
talajjal. Lehet a gyepbôl mohát ritkítani. Ezt
vasszulfátos öntözéssel végezhetjük. A gyümölcsfák metszése után a hó vége felé már az
olajos lemosó permetezés is elvégezhetô. A
levágott ágak a szobában már kivirágzanak.
Jön a tavasz, sokasodnak a tennivalók.
Nem mulasztom el "madaras" kérésem sem.
Amíg hideg, esôs, rossz idô van etessünk folyamatosan!
Jó tavaszi elôkészületeket kíván:
Ort János kertész
30-294 8414

Válasz olvasói levélre

Lakótelep a Királylaki úton
A novemberi cikkben felvetett kérdéseknek
utánanéztünk, és az eddig szerzett információk
alapján a következôkrôl tudjuk kedves olvasókat tájékoztatni.
1. Az utca problémája gyakori a hegyen. A
szabályozás egykor megtörtént, melynek következtében a közterület 8 m szélessége 10 mre növekedett. A tulajdonosok azonban kerítésüket nem építették át, mondván, hogy az út
forgalmát nem akadályozza, vagy éppen hogy
azzal akadályozná. A telek utcai kerítése ezért
sokszor nem a jogi határon áll. Van, hogy a
kerítés kijjebb van, vagyis a tulajdonos közterületet használ, van hol beljebb, tehát a telekének egy részét az utca használja.
Ez van a Királylaki út Hedvig utca sarkán is.
A völgy felôli saroktelek nyugati része a közterületre esik, míg az északi telekrészén a Hedvig
utca forgalma halad. A hegy felôli telek esete
sem különb, nem kis részét ma a Királylaki út
forgalma használja. Tudja ezt a tulaj 50 éve, de
a lekerítésre csak most kényszerült rá. A probléma ott van, hogy a vonatkozó rendeletek
szerint az építtetô építési engedélyt csak akkor
kap, ha rendezi a telkét. Ha pedig rendezi a
telkét, akkor le van zárva az út, mint ahogy ez
ma a helyszínen látható.
A megoldás az Önkormányzat kezében van.
Nem egyszerû, mert a telekhatár rendezése
építési-jogi érdekeket sérthet, és magas költségekkel járhat. A geodéziai felmérés megtörtént,
jelenleg az Önkormányzat munkatársai olyan
megoldáson dolgoznak, amely minden fél (a
tulajdonosok, a MATÁV, az ELMÛ, hírközlési

6

szolgáltatók és az Önkormányzat) érdekeit a
legkisebb költségen elégíti ki.
2. Az Önkormányzat számos hegyi út tervét
készítteti, köztük a Királylaki útét is. Építésének
idôpontja azonban még nem ismeretes: Azt
megtudtuk, hogy elsôbbséget a földutak élveznek majd.
A cikk említi még a Villa Toscana „lakótelepet”. Mint megtudtuk, a többhektáros területen,
nem történt övezeti átsorolás. A magánútról
nyíló telkek, és rajtuk az épületek, mindenben
megfelelnek az egész hegyoldalra vonatkozó
övezeti
elôírásoknak.
A
hirtelen
lakásszámnövekedés nem csak itt, hanem az
egész hegyoldalon várható, és ez jelentôsen
megváltoztatja majd környezetünk jellegét,
életünk minôségét. E témával külön cikkben
foglalkozunk majd.
(Szerkesztôk)

Csókavár
Ingatlanközvetítô Bt.
keres és kínál házakat,
telkeket, lakásokat
a hegyen és a síkságon.
Keressék Seres Erikát!
Telefon: 30-442 1199,
e-mail: laborc2000@t-online.hu
www.ingatlan.com/csokavar

A kert és a teremtés
Kert, út, mag, virág... Vetés és sarjadás,
rügyfakadás, virágzás és hervadás. A kert
talán a leggazdagabb metaforája az életnek,
hiszen helye az ember teremtô és megtartó
képességének, miközben része a természet
titokzatos körforgásának is.
A kert szó a legtöbb nyelvben a kerítést
jelölô igébôl ered. A természet-darab kihasítása a végtelen és kaotikus térbôl azért
nagyon fontos mozzanat, mert megmutatja
az ember helyét a világ hierarchiájában:
szerény képességeinknél fogva a végtelent
még felfogni sem tudjuk, ezért urak csak a
véges térben, keretek között lehetünk.
Ez a végesség azonban nem pusztán térbeli, hanem idôbeli is, hiszen földi életünk
a születés és a halál keretei közé van szorítva. Ugyanúgy, ahogy a fáé és a fûszálé. Igaz,
a letépett virág helyébe mindig új nô, és az
elhullott termésbôl minden tavasszal új növény sarjad. A természetnek ez az állandó
feltámadása pedig mindenkor ráirányítja ﬁgyelmünket a végtelenre, hiszen hiába véges
az egyes dolog léte, ha a lét maga örök.
Ilyen értelemben az ember és a természet
lényege egy: mindannyian a létnek
különbözô megnyilvánulási formái vagyunk, részei egy egész, eleven organizmusnak, a kozmosznak. A kert tehát ennek a
kozmosznak az emberi léptékû mása, a
kerti munka pedig az ember legközvetlenebb együttmûködése a világot mûködtetô
folyamatokkal.
Fray Anna

2009. február

Óhegy-hírek

Mikor írassuk gyermekünket
középiskolába?
Beszélgetés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatónôjével
Mielôtt ezt a kérdést feltenném Marótiné
Horváth Gizellának az „Erdôalja úti iskola”
igazgatónôjének, azon töröm a fejemet, van-e
ideális megoldás. Visszagondolok 26 év távolába, mikor ﬁaimat elôször hoztam e falak közé,
hogy okosodjanak. Szerettek ide járni. Mégis
úgy hozta a sors, hogy ikerﬁaim közül az egyik
a nyolc osztályos gimnáziumot választotta,
nem utolsó sorban egy kis barátnôje példáját
követve, a másik hû maradt iskolájához és itt
végezte el a nyolc osztályt. Ma már mindketten
egyetemet végzett felnôttek. Melyik volt a jobb
döntés, ma sem tudom, de mindkettôbôl ember
lett szerencsére.
Nem titkolom: a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola tantestületének az a célja, hogy tanítványaik 8 évig járjanak hozzánk - tér a lényegre
rögtön a kérdés után az igazgató asszony.
Miért? Mert gyönyörû és ami ennél is fontosabb, hogy az iskolában családias, barátságos
környezetben eredményes oktatás folyik. A
szülôkkel való gyümölcsözô együttmûködés
következtében tanulóink neveltségi szintje, tanulmányi eredménye, feladat- és kötelességtudata lényegesen magasabb az országos átlagnál.
Az sem elhanyagolható tény, ha a gyerekek csak
14 évesen választanak új iskolát, tovább maradhatnak „gyerekek”, hiszen nem éri ôket nap
mint nap atrocitás a buszon, az aluljárókban,
nem szembesülnek idô elôtt a társadalmi megosztottsággal, illetve különbségekkel, és az abból adódó szélsôséges magatartásformákkal.
Nem kínálják meg ôket iskolába menet kábítószeres bélyeggel, cukorkával vagy valamelyik
drasztikusabb változattal. Maximális odaﬁgyelés, óvás-védés veszi körül ôket, olyan tanítók,
tanárok foglalkoznak velük, akik már jól ismerik
ôket és elfogadják egyszeri és megismételhetetlen személyiségüket, és a szülôkkel karöltve
értelmes,
kreatív,
gondolkodó
és
felelôsségtudattal rendelkezô, közösségben is
érvényesülni tudó ﬁatalembereket tudnak nevelni.
Miért elôny, ha gyermekünk megszokott

környezetében tanul és nem vált túl hamar
iskolát?
Ahhoz, hogy a felnôtté válás folyamata ne
sorozatos pofonokból álljon a gyereknek meg
kell tanulnia az önálló tanulást, a kellô helyzetfelismerést, probléma megoldási lehetôségeket,
az alkalmazkodást és a toleranciát, miközben át
kell vészelnie a prepubertás és az azt követô
vadabb kamaszkorát is. Mindezekért a legtöbb
esetben szerencsésebb, ha akkor kerül új környezetbe, ha személyiségfejlôdésében már
megerôsödött, ha már volt az iskolai közösségben a példaértékû legidôsebb is. Amikor megtapasztalhatta, hogy ôrá néztek fel a kisebbek,
így „felnôttnek” érezhette magát.
Sokan a szülôk közül azt gondolják, hogy túl
magabiztosakká válnak a nyolcadikosok,
nincsenek eléggé leterhelve.
Sok olyan foglalkozás van a mi iskolánkban
is, ami tágíthatja az iskolai tananyagon túl is az
érdeklôdést. Az egyik legjobb példa a Kolozsi
László író-ﬁlmkritikus ﬁlmes foglakozása. Két
csoportban is tart vetítéseket és beszélgetéseket a látott ﬁlmekrôl. A tizenkét éven aluliaknak
és a nagyoknak. A gyerekek megismerkedhetnek a klasszikus némaﬁlmek világával Chaplin
és Buster Keaton ﬁlmjeivel, Palásthy György
Szeleburdi családjával vagy az Óz a csodák
csodája mesevilágával. A nagyobbak Truffaut
Négyszász csapását, vagy a zenés ﬁlmek közül
például az Ének az esôben-t láthatták. A ﬁlmvetítést vidám beszélgetés követi, melyben a
gyerekek saját élményvilágukat szembesítik a
ﬁlmtôl kapottal. Nemcsak új ismereteket szerezhetnek a világról, de megtanulnak ﬁgyelmesen ﬁlmet nézni, vitatkozni. Az ilyen foglakozások segítik személyiség-fejlôdésüket, tágítják
látókörüket. Mindez nagyban segíti majd ôket,
hogy a gimnáziumban is megállják a helyüket,
jó eredményt érjenek el.
Milyen szerep hárul ránk szülôkre?
A 12-14 éves korban is nagy szerepe van
annak, hogy vigyük gyermekeinket, mutassuk
meg nekik mi a világot, érdeklôdésének

Óbuda negyedik szódása
Óbuda három szódásüzemérôl már írtam,
valamint tulajdonosaikról, Heinrichékrôl,
Lindmayerékrôl és Steinerékrôl. Most a negyedik szódásüzemre és tulajdonosaikra kerül sor,
Fritzékre.
Fritzék szikvízüzeme Óbuda központi részén, a Vöröskereszt utca 11. szám alatt volt,
egy aprócska földszintes házban. Az utca felôl
keskeny, egyablakos épület húzódott a telken
befelé, itt az épület hátsó traktusában helyezkedett el maga a gyártómûhely. A vállalkozást
Fritz István alapította 1891-ben. Igazi családi
vállalkozás volt ez az üzem, ahol a munkában
a család minden egyes tagja alaposan kivette a
részét. Az alapítóatya 1926-ban bekövetkezett
halála után a munkát a ﬁa vette át ezen a néven,

a második Fritz István.
Együtt végezte a munkát,
vezette az üzemet ﬁával, az
ifj. Fritz Istvánnal. A családot a második világháború
alatt nagy veszteség érte.
Az ifjú Fritzet behívták katonának, többé már nem is
tért vissza szeretteihez, elesett az orosz fronton. Helyét egyik testvérének
férje, Harkai Antal vette át.
A szódásüvegek kiszállítását az akkori
idôknek megfelelôen lovas kocsival végezték.
Fennmaradt a kocsis neve is: Érsek Ferencnek
hívták. Fritzéknek jellegzetes lovuk volt, az ún.
„sodrott” ló.
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megfelelôen, de a mi segítségünkkel táguljon
világképe. Ebben a korban még szívesen választja a közös családi programokat.
Kinek és miért tanácsolható mégis, hogy
váltson iskolát és 10, 12 vagy 14 évesen jelentkezzen gimnáziumba?
Elsôsorban azok váltsanak iskolát, akiknek a
gyermeke valamiért nem érzi jól magát iskolájában, ha nem kedveli osztálytársait. Ekkor egy
új környezet segíthet, hogy szeressen iskolába
járni.
Sokan úgy gondolják, érdemes mihamarabb
kemény versenyhelyzetbe hozni a gyermeket.
Nem követünk el hibát, ha tudjuk, hogy
gyermekünk nagyon jól terhelhetô, ha pontosan tudjuk, hogyan viselkedik, teljesít idegen
környezetben, stresszhelyzetben, ha nagyon
könnyen köt barátságot, ha feltalálja magát
veszélyes helyzetekben, ha biztosak vagyunk
benne, hogy ki tudja védeni a rossz hatásokat,
ha semmilyen helyzetben sem válik szorongóvá. Azt is tudnunk kell, hogy a rendszeresen
utazásra fordított idô is erôpróbája egy gyermeknek, átstrukturálja a szabadidôt. Szigorúbb
idôbeosztást követel meg.
Mire ﬁgyeljünk, ha mégis a váltás mellett
döntöttünk?
A sikeres iskolaválasztás fontos feltétele,
hogy alaposan tájékozódjanak a választott iskoláról. Pedagógiai programja, mûködési szabályzata, házirendje, illetve a legfontosabb dokumentumai minden intézménynek olvasható a
honlapján. Nézzük meg, hogy a választott új
iskola milyen pluszt tud nyújtani gyermekünknek. Ilyen lehet a sportképzés, a kétnyelvû
oktatás, a zenei képzés.
A nyolcadik osztály elvégzése után, milyen
eséllyel indulnak „hûséges” tanulóink a középiskolák világába?
Örömmel mondhatom, hogy 100 %-os a beiskolázási arány. Volt tanulóink tanulmányi
eredménye jó a középiskolákban is. Képesek
megtartani nálunk szerzett jegyeiket, ami nem
kis eredmény, és a középiskolás tanulmányi
versenyeken is jól szerepelnek.
A döntés joga és felelôssége miénk, szülôké.
Igen, választási lehetôség van bôven.
Kívánom a kedves szülôknek, hogy a legideálisabb megoldást találják meg gyermeküknek!
lejegyezte: Babiczky László
Vevôkörüket az ismeretségi körükbôl verbuválták, átlag hetente kétszer szállították az
árut a lakosságnak és a kocsmárosoknak.
Akkoriban még mûködött a kölcsönös bizalom az emberek között. Az ajtók elé kirakták
cserenapokon az üres szódásüvegeket, és a
pénzt, ha jött a szódás, telire cserélte az üres
üvegeket, és mellé tette a visszajáró pénzt.
Senki sem károsodott, bizalomra épült az
egész rendszer.
1952-ben a családnak önként és dalolva fel
kellett ajánlania egyetlen megélhetési forrását,
valamennyi gyártógépét az államnak, s vissza
kellett adnia az iparengedélyt. 1952. december
1-jén a III. kerületi Tanács ezt a felajánlást elfogadta, és a kis üzemet átvette. Ettôl kezdve az
üzem mint Szikvíz és üdítôital nevû üzem
mûködött.
Gálosfai Jenôné
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A HEGYVIDÉK INGATLANIRODÁJA
Fióknyitás:
Judit: Decemberben adtunk hírt magunkról és
az új hegyi ﬁókunkról. Az irodanyitás sikeres volt.
Megnyugodtunk, családias hangulatban megünnepeltük, hogy az irodanyitással kapcsolatos feladatokat tervezett határidôre megoldottuk. Persze
mi is kíváncsian latolgattuk, mit hoz a jövô.
Péter: Azóta másfél hónap telt el. Örülünk, hogy
rengeteg munkánk van, lehet az mondani, hogy
tele a naptárunk. Persze ezért mi is sokat tettünk.
Irodánk
reklámfelülete
látványos
és
ﬁgyelemfelkeltôre sikerült, az interneten a weblapunk pedig lassan eléri a végleges formáját. A
felvett ingatlanjainkat folyamatosan hirdetjük.
Weblapunk napi látogatottsága már most eléri a
napi 150 fôt.
Judit: A marketing munkában, a hirdetések
ügyintézésében, a weblap karbantartásában, fejlesztésben Szalai Péter kollégám segítségére és
sok éves ingatlanközvetítôi tapasztalatára támaszkodhatok. Rengeteg eladó ingatlan tulajdonosát
kerestünk meg személyesen is, ezzel bôvítettük
kínálatunkat. Ma már a hegyvidéken több mint
100 db ingatlant kínálunk eladásra és bérbeadásra.
Ezzel a hegyvidéki ingatlanok körében a legnagyobb kínálattal bíró iroda lettünk. Sokat köszönhetünk irodánk központi elhelyezkedésének.
Lakóparki és társasházi új építésû lakások tekintetében szinte a teljes hegyi kínálat megtalálható
nálunk. A beruházók bíztak abban, hogy aki a
hegyen szeretne új építésû lakást vásárolni, az a
mi irodánkat fogja megkeresni a hegyvidéken található legszélesebb ingatlan kínálat miatt, másrészt az alacsony jutalékunk miatt vevôink felé
kedvezôbb árakat tudunk kiajánlani.
Ingatlankínálatunkból csemegézve:
- Új építésû, 5 lakásos társasházban - az iskolához és a buszmegállóhoz közel - kert-, vagy erkélykapcsolatos, nagyon jó minôségben épülô
lakások.

Ötlakásos társasház
- Hibátlan luxus házra hívnám fel a ﬁgyelmet:
valóban elvehetetlen panoráma, 435 m2 lakótér,
belsô medence, és ízléses luxus jellemzi, szinte
szomszédmentes a környezete. Ára 179 M Ft.

Családiház belsô medencével

Irodamegnyitó

- Egy ritkaság: új építésû sorház Testvérhegyen:
intim önálló kerttel, amerikai konyhás nappali, 3
hálószoba, 2 garázs, emelt szerkezetész állapotban
értékesítve: 32,9 M Ft.
- Kiváló befektetési lehetôség bérbeadásra:
Óbudán Jazz Loft néven épülô társasház közvetlen
szomszédságában, 10 lakásos téglaépítésû társasházban lévô földszinti, cirkófûtéses, 77 m2-es, részben felújított ingatlan. (Régebben laboratórium és
raktár volt a házban ez az egyetlen nem lakás
funkciójú albetét.) Átalakítható lakásnak, de jelenlegi funkciójában is jól kiadható. Ára csak 9,5 M Ft.
- Csúcshegyi különlegesség: Vadóc utcában
3000 m2-es telek 33 m telekszélességgel, panorámával, gáz és villany közmûvekkel 29,5 M Ft-ért
eladó. Befektetésnek ajánljuk, mivel építési övezetbe sorolás 5-6 éven belül várható. A telek jelenleg is 3 db igen kellemes alakú telekké osztható.
Keresô ügyfeleink közül:
- Külföldi ügyfelünk luxus házat keres 200 M Ft
összegig Remetehegyen, vagy Táborhegyen.
Jellemzôk: 1 nappali + 6 háló, kellemes panoráma,
lehetôleg mediterrán stílusú, vagy kis költséggel
azzá építhetô.
- Telek keresô: Családi ház-építési szándékkal
keres ügyfelünk legalább 1800 m2-es telket, enyhe
lejtéssel, panorámával, legalább 20 m telekszélességgel.
- Bérlet keresô: Remetehegy környékén 200 E
Ft körül keres ügyfelünk bútorozatlan, nagyon jó
minôségû lakást, vagy házat.
Befektetés-lehetôségek:
Péter: Weboldalunknak van egy ilyen része is.
A befektetési célú ingatlanvásárlás a mai gazdasági környezetben különösen aktuális. A megtakarítások egy részének biztos helye van ingatlanokban. Mûködési területünkön lévô ingatlanok kifejezetten ajánlhatóak ebbôl a célból is. Hiszen a
régiónak több igen kedvezô jellemzôje van: tiszta
levegô, kellemes panoráma, a hegy és a sík vidék
találkozása, kedvezô bûnügyi statisztikák, M0
csomópont épülése a közelben. Érdekes adatsorokat lehet itt találni. Érdemes felkeresni ezt az
oldalunkat is. Itt már nem csak a hegyvidéki ingatlanok szerepelnek, hanem irodáink összesített
kínálata is megtalálható.

Hegyvidéken kívül
Péter: Óbuda, Aranyhegy, Ürömhegy,
Kaszásdûlô, Aquincum területével foglakozik
legrégebbi irodánk, amely Óbudai Ingatlaniroda
néven üzemel. Óbudántúl Ingatlaniroda név alatt
Pilisborosjenô központjában mûködtetjük harmadik irodánkat, ahol a két közeli agglomerációs
település Üröm és Pilisborosjenô ingatlanjaival
foglakozunk A mûködési területünkön belül
minden típus megtalálható: mezôgazdasági föld, a
falusi lakóövezet, lakóparkok, hegyvidéki villa
övezet, panellakások, hangulatos városi téglalakások, új építésû társasházak, horgásztó melletti
üdülô övezetek, ipar területek, fôút melletti kereskedelmi ingatlanok.
Ingatlanárak a hegyen:
Judit: Ha valaki Óbuda hegyvidékén akar építési telket vásárolni 40-80 E Ft/m2 körüli árakra
készüljön fel. Csúcshegy területén ezen ár ötödéért-hatodáért lehet vásárolni zártkerti telkeket. A
hegyen egy kertes lakóingatlan ára kis telekkel,
vagy ikerházként felújítandó állapotban - legnagyobb szerencsével is - kb. 45 M Ft-tól indul.
Családi házakból a tömeges kínálat a 70-100 M Ft
sávban jelentkezik. Korszerû, panorámás 4-5
szobás ingatlanért pedig 110-160 M Ft között lehet
válogatni. Luxus színvonalú ingatlannál a határ a
csillagos ég. Új építés lakások esetében 450-580 E
Ft/m2 között szóródnak az árak. Régebbi építésû
lakásból a hegyen kevés van. Itt elképzelhetô a
300 E Ft/m2-es ár is. A konkrét ajánlatokat
legegyszerûbb weboldalunkon böngészni: www.
obudalux.hu.
Péter: Ürömön és Pilisborosjenô térségében
25-28 E Ft/m2-os áron kifogástalan telek vásárolható, 58 M Ft-tól korszerû, új építésû családi házat
vásárolhatunk. Ürömön - a Táborföldi lakóparkban - nagy telekre épült luxus házért 110 M Ft-ot
kérnek. Óbudán, a 2 szobás panellakások ára 8-11
M Ft között van. 3 szobás panellakás 10-15 M Ft
közötti összegért vásárolható. A legkisebb 1 szobás tégla lakások ára 11-16 M Ft. A nagyobbaknál
nagy a szórás: 250-500 E Ft/m2 közötti árakkal
találkozhatunk.
Szeretettel várjuk ügyfeleinket az irodánkban!
Forster Judit és Szalai Péter (X)
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Achtung, Achtung, Lichtspiele!
Egymást érik a budapesti célpontok elleni
támadások a pályaudvarok és fontos ipari létesítmények ellen. A támadások módszeresek és
pusztítóak. Minthogy azonban nagy magasságból hajtották végre ôket, nem lehettek nagyon
pontosak. Amikor például az északi összekötô
hidat támadták - tôlünk légvonalban mintegy
három-négy kilométerre -, pincénkben pergett
a vakolat a mennyezetrôl, a hídban azonban
kárt alig okozott. Jócskán megrongálta viszont
a közelében lévô Gázgyárat. Valójában a bombák túlnyomó része a Dunába hullott s így a
hidat néhány nap múltán már ismét használni
lehetett.
Mi a mélypincét használjuk óvóhelyként,
mert ezt Papa legalább a terepszint alá építtette.
Igaz nem ilyen célra, ezért most a födémét
hirtelen aládúcolta. Mióta a légitámadások
rendszeressé váltak, a rádiót állandóan bekapcsolva tartjuk. Eleinte, ha ellenséges
repülôgépeket észleltek az egész országban
megszólaltak a szirénák. Hamar kiderült, hogy
célszerûbb az országot a körzetekre felosztva
riasztani. Így lehetôvé vált a fokozatos és a

valószínû támadási célok szerinti jelzés. Megy a
mûsor. Váratlanul elhallgat. Figyelem! Légiveszély! Bácska, Baja. Légiveszély! Hosszabb
adásszünet. Csak sercegés. Figyelem! Bácska,
Baja, Légiriadó! Légiveszély! Budapest,
Székesfehérvár! Avagy: Achtung, Achtung
Lichtspiele! Néhány perc múlva riadót süvölt a
sziréna. Leáll a város. S akkor hirtelen csend
lesz. Nagy, súlyos, fenyegetô, dermesztô csend.
És a csönd fémes visszhangja lent a nyirkos
pincében. A tapintható Semmi. Aztán tíz-tizenöt
perc múlva elôbb inkább csak érezni, mint
hallani kezdjük a pince lehelletének egyelôre
még hangtalan rezgését. Ami lassan kúszik
felfele immár a fülekbe is. Innen mind gyorsabban, mind fenyegetôbben növekszik, erôsödik,
vastagszik ezerszólamú dübörgéssé. Már szórványosan innen-onnan beleugat a Puka,
Puka,Puka-Pak, Pak.....Pak. Aztán minden öszszemosódik. A dübörgés, dörrenések, rázkódások, rengések egybefüggô, szinte tapintható
fallá tornyosulnak, melynek elemeit bennünk a
félelem rettenetes cementje egyesíti, amibôl
idônként még ki is csúcsosodik egy-egy önál-

lóan megkülönböztethetô, a falat taszigáló dörej. A csupasz villanykörte pislákol. Idônként
rövid idôre el is alszik. S ez így tart. Sokáig. Nem
tudni meddig. Áll az idô. Nincs többé
jelentôsége. Aztán szinte észrevétlenül megint
csend. Csak a lélegzetvétel hallik. És fülemben
dobol a vér. Egymásra nézünk. Senki nem mer
megszólalni. Mintha mindenki attól félne, hogy
meghallják. Ott fenn a magosban. És akkor...
Eddig megúsztuk. Nem tudni kint mi van.
Egyáltalán van-e még kint? Bármi is? Aztán Papa
torokköszörülve csak megszólal: „Kinézek.”
„Ne...Várj még egy kicsit.”- ez Mama rekedt
hangja.
Egy alkalommal úgy érezzük nagyon közeli
volt a robbanás. Hamarosan kitûnt, nem tévedtünk. A bécsi úti régi lakásunkat kanalazta ki
második emeletrôl egy - vélhetôen vaktában elengedett bomba. Társai meg a Kecske-hegy
oldalában robbantak. Nyilván egy megsérült
bombázó hajigálta el ôket, hogy így könnyítve
magán megpróbáljon egérutat nyerni.
(Részlet Borvendég Béla
„Dreihundert Hôhe” címû emlékiratából)

ALEX, a mi vizslánk…
Megszoktuk már: körülöttünk pilleszárnyú
percek suhannak sietôsen tova, lomha járású
hetek, hónapok jönnek-mennek, esztendôk
távoznak kézen fogva a messzeségbe, amint az
tôlük mindenkor el is várható. S egyszer csak
rádöbbenünk: maholnap csupán néhány szép
emlék-évtizeddé öregszik a fukarul kiporciózott
idô. Közben emberpalánták, szerény kisvirágok, kisállatok és olykor életre ítélt nemes
szándékú gondolatok születnek, ám ôk is csak
úgy élnek és halnak, ahogyan az a távoli óriáscsillagoknak és fénylô napoknak is elrendeltetett.
Merthogy örök a szabály: mindennek búcsúznia kell egyszer e tágas világtérben. Pedig
ahhoz képest, mily szerény a Testvérhegy lankáin nyújtózkodó csendes Kapaszkodó utca a
maga néhány tíz méterével, egy-két öreg diófájával, az illatozó hárssal és összebújt fenyôk ôszi
suttogásával; a fehér dolmányú szarkák, feketerigók, csöppnyi cinkék felhôködbe veszô dalával, szökkenésnyi életével. És mily kurta a
végtelen idôhöz képest egy csokoládébarna
német vizsla sorsa, akirôl nem tudni, merrôl jött,
csak azt, hogy egyszer megjelent közöttünk.

Alex döntött: a Ráczék otthonát választotta.
Ámde mindnyájunké is lett, hisz bárkinek jól
jött egy kevéske rozsdaszínû öröm, egy mosolyt
fakasztó pajkos társ, csellengô útjaiból megtérô
négylábú jó barát, aki tudott hûséges lakáj is
lenni a mintás rajzolatú kapu árnyékos szegletében. De ha úgy hozta a szükség, igencsak
hangos honvédô volt a vártán; másik pillanatban ismerôsön csüngô fényes szemû ragaszkodás, táncos kedvû zerge-szökkenés. Röviden: Ô
volt Alex.
Mára mindössze négy betû a végzet számára
e parányi sors neve. Kutyasors – mondanánk
rá, könnyed legyintéssel. S azt is hozzátehetnénk sietve: kutyavilágban. Persze csak nekünk
az, hisz neki “embervilág” volt a javából. Rég
volt már, amikor friss beton járdánkon felejtette
éjszakai szemléje során körmös tappancsának
rovásírású nyomait, akárcsak az utca egyetlen
sztárja, aki a mi dombra futó kopottas Beverly
Hillsünket tisztelte meg az örökkévalóság számára itt hagyott lábnyomával.
Azóta észrevétlenül, a lejtôs utcában is elgurultak az évek. Látása megromlott, egyre inkább
hang után vélte felismerni a szomszédot,

ismerôst,
s
utóbb már az is
nehezére esett.
Mégis: itt volt
közöttünk. De
ezután többé
nem csillan meg
ismerôs csokoládészíne
a
napsütésben,
nem pihenget
különös szokásához híven az úttest közepén se,
utolsó pillanatban ugorva el a közelgô jármû
kerekei elôl, mintegy jelezve: ,,Csak lassan, ez
itt a nyugalom világa!” Okos buksijával, hûséges
és megtisztelô kedvességével nem köszönti már
bökdösôdve a munkából hazaérkezôt.
Mivelhogy más feladata akadt: hangtalan nekiiramodni, és megkeresni a Göncöl fényes
nyomában, saját kis csillagát. Az önzetlen hûség
emlékét hagyta ránk. Pedig csak egy
csokoládészínû, észrevétlen távozó, ámde nehezen feledhetô Kapaszkodó utcai szimbólum
volt ô: Alex.
Árkossy István

méltó, hogy mindezt úgy oldotta meg, hogy a
telkek gépjármû megközelítése szinte zavartalan volt az építési ideje alatt is. Lezárva csak ott
volt, ahol épp munkavégzés folyt.
Különösen szimpatikus a Fôváros Közlekedési
Ügyosztálya képviselôjének Vén Zsuzsannának
a hozzáállása, aki a legnehezebb helyzeteket is
kellô türelemmel, és egyben segítôkészséggel

kezelte. Különösen segítôkész volt az autóbusz
utasvárók esetében. Ha a lakók nem zavarták
volna meg a folyamatot, talán ma a Viharhegyi
úti megállóban utasváró lenne.
Köszönjük munkájukat, és reméljük, hogy
a további útszakaszok felújítása, a talán
nagyobb kihívást jelentô Farkastorki út,
Jablonka út és Viharhegyi út vonalán hasonló
módon történik.
ﬂ

Vége a buckáknak!
Vége a gödrös útpadkáknak. Legalábbis a
Viharhegyi út és Máramaros úti végállomás
közti busz útvonalon. A Fôvárosi Önkormányzat, aki a BKV járatok hegyi útvonalainak kezelôje, felújította e szakaszt. Szép munka,
örülünk az új útnak.
Az EGÚT Egri Útépítô Zrt. minôségi munkát
végzett, de talán ez náluk természetes. Említésre
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Iskolai hírek
Új év, újabb tervek, feladatok
Az elôzô mozgalmas év zárására mindenképp érdemes visszatérnünk néhány gondolat
erejéig. A tanévet az iskolában közös karácsonyi mûsorral zártuk. Az ünnepség mûsorát a két
negyedikes osztály adta elô, a magyar néphagyományból merítve. Köszönjük a szereplô
gyerekeknek és tanítóiknak (Wölfné Gyurasics
Mónikának és Lukácsné Farkas Gabriellának),
hogy ünnepváró hangulatot teremtettek.
Tanulóink ezzel a mûsorral a Népházban is
nagy sikerrel szerepeltek.
Az új, 2009-es esztendô a középiskolába
készülô gyerekek számára okozta a legnagyobb
izgalmat, hiszen január 23-án kellett tudásukról
számot adniuk a központi felvételi vizsgán.
Reméljük valamennyi tanítványunk megállta
helyét a megmérettetésen.
Január 22-én iskolai megemlékezést tartottunk
a Magyar Kultúra Napja tiszteletére. A 7. és 8.
oszt. szereplôgárda igyekezett jellemzô képeket
felvillantani sokszínû, gazdag kultúr-kincsünkbôl.
Ezen a napon került sor a félévi értesítôk kiosztására. Bízunk benne, hogy a megkapott értékelések még kitartóbb, még eredményesebb munkára ösztönzik majd diákjainkat.
Versenyeredmények:
Szép magyar beszéd: Szegedi Réka 12. hely.
,,Zápor” angol nyelvi verseny: Hegedûs Áron
(5. oszt.) 9. hely; Papp Nóra (6. oszt.) 7. hely;
Marján Gyöngyi (6. oszt.) 12.hely; Galambos
Endre (7. oszt.) 4. hely; Metykó Vivien (7. oszt.)
7. hely; Bene Magdolna (8. oszt.) 9. hely;
Bökény Gergely (8. oszt.) 12. hely.

Karácsonyi ünnepség a Népházban
Újra fontos dátumok közelednek. Leendô
elsôseinket várják a tanító nénik január 28-án
és február 18-án, 16.00 órakor, játékos
SULIVÁRÓ foglalkozásra. Az iskola élete iránt
érdeklôdô szülôket 2009. február 20-án, szeretettel várja az iskola vezetése Szülôi
Fórumra.
Az ünnepek emléke még bennünk él, de már
újabb nagyszabású iskolai rendezvényre készülünk, az iskolai farsangra. Reméljük, hogy a
hagyományoknak megfelelôen, ismét önfeledt
szórakozásra nyújt alkalmat az esemény.

Az iskolai élet nem elhanyagolható része:
hogyan fejlôdik, gyarapodik eszközökkel,
lehetôségekkel az intézmény. Örömmel számolunk be róla, hogy új, tágasabb teremben dolgozhat a jövôben iskolánk fejlesztôpedagógusa
és pszichológusa, ugyanis részben saját erôbôl,
részben szülôi segítséggel elkészült iskolánk
fejlesztôszobája.
Az év elsô lapszámában kíván az iskola valamennyi dolgozója nevében, tanulóinknak és
szüleiknek, boldog és sikeres új esztendôt:
Molnár Géza

IX. Erdôaljás kenutúra - 2009
Július 25-31-ig (7 nap, 6 éjszaka) mennénk
Szlovákiából induló kenutúrára.
A szlovákiai Zemplinska Sirava a kiinduló
hely. A Sirava tó nagyon közel van az ukrán
határhoz. Az elsô három nap hegyek - dombok
között kenuzunk, míg elérjük a Bodrogot. Ezen
az útvonalon még nem voltunk, így mindenki
számára izgalmas lesz. Külön érdekesség, hogy
a megszokott alföldi táj helyett dimbes - dombos vidéken haladunk.
1. nap: Utazás Siravára a Biela Hora kempingbe. Oktatás. (Siravai tó és környéke szép
üdülôhely. Megnéznénk a felsôberecki belvíz
szivattyús múzeumot.)
2. nap: Vízitúra Vojaniba több kis folyón, míg
a Bodrogba folyunk. Vojaniban és Zemplinben
vadkempingben tudunk aludni. A zuhanyzás a
helyi futballpálya igen "romantikus" öltözôjében
oldható csak meg.
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3. nap: vízitúra Zemplinbe
4. nap: vízitúra Felsôbereckibe
5. nap: vízitúra Sárospatakra (Itt termálfürdôznénk, s lenne egy kirándulás a Tengerszemhez.)
6. nap: vízitúra Olaszliszkára vagy Sárazsadányba
7. nap: Vízitúra Tokajba, hazautazás
Évek óta tanítványainkkal, s szüleikkel megyünk a túrákra.
Rendelkezésünkre állnak 4 személyes kenuk,
s kajakok. Az autókat Tokajban hagyhatjuk
védett helyen, s buszokkal vinnének minket a
kiinduló helyre.
A sátrakat, s egyéb holmikat a szervezô cég
hozza mindig kocsin utánunk. Reggeliket, s
vacsorákat kapunk.
Akinek van kedve csatlakozni hozzánk, az
keresse az iskolában Szirtes Csaba tanár urat!

Most épp készülôdünk a Farsangra:
Testvérhegyen, az erdôszéli óvodánkban számtalan
érdekesebbnél érdekesebb programmal várjuk a
kicsinyeket. Természetesen elsô a játék, de szerepet
kap számos természeti és mûvészeti program, a
mozgásfejlesztô foglalkozás. Incselkedünk az
angol nyelvvel, belekóstolunk a zenébe, mind-mind
a gyermek képességeinek mértékéig. Jöjjön el
hozzánk, nézze meg, várjuk szeretettel. Cím: 1037
Bp., Jablonka út 126/B. Tel: 367 3620 mobil:
20-262 2430, email: szinekvi@t-online.hu honlap:
www.szinekvilaga.hu
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AZ EGYESÜLET
HÍREI
Köszönet
Billein Zsuzsának
Billein Zsuzsanna szervezôtitkár 2005
októberétôl szervezte az egyesület életét, elôkészítette rendezvényeit, kezelte a Teleházat,
internet használatát oktatta, gondja volt a házra
és az újsághirdetésekre, rendezte az egyesület
ügyes-bajos dolgait. Sajnáljuk, hogy már nem
dolgozik velünk, hisz jó munkát végzett, az
utóbbi idôben szinte erôn felül teljesített, változatlan javadalmazás mellett.
Lapunk hasábjain is megköszönjük kiváló
munkáját. Reméljük, gyakran lesz nálunk, és
élvezi azt az állapotot, hogy nem nyomasztja a
szervezés gondja, nem kell izgulnia: vajon hányan jönnek el, mindenki jól érzi-e magát,
megtalálta-e számítását, hisz e gondok most
már nem az ô vállát nyomják majd.
Következô munkahelyéhez szintén sok sikert
kívánunk!
Elnökség
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,,Egynek minden nehéz,
sokaknak
semmi sem lehetetlen”

Mikes Kriszta, az új szervezôtitkár
Mikesné Antóczi Krisztina tôsgyökeres óbudai. A Kiscelli utcai általánosban kezdett, majd
az Óbudai Gimnáziumban érettségizett. Szülei
a Királylaki úton laknak, ô a Lajos utcából éppen tizenegy éve költözött családjával a
Táborhegyre. Négy gyermek édesanyja.
Legidôsebb a 20 éves Bálint, legﬁatalabb a 8
éves Róza, köztük Benedek és Anna.
Mi tudjuk, hogy könnyû dolga nem lesz, mert
Billein Zsuzsa igen magasra tette a mércét.
Mégis reméljük, munkája eredményes lesz, hisz
férjével, Mikes Balázs graﬁkussal közös cégének sikeres tevékenysége közé tartozik a rendezvényszervezés, a reklámgraﬁkai munka és a
lapszerkesztés. Ezen képességeihez nálunk
„van pálya”. Itt jól hasznosíthatja a Tanítóképzô
Fôiskolán szerzett rajztanári diplomáját is, hiszen számos kiállítást szervezünk. Hisszük,
hogy munkája igazán az egyesület, és a hegyi
közösség javára válik.

Bridzs klub hírei
Az újságban egy ideje nem adtunk hírt magunkról, próbálom bepótolni, mert az elmúlt
idôszakban is bôven volt említésre méltó esemény. Idôrendi sorrendben 2008 decemberérôl
számolok be elôször. Szerdánként volt a szokásos verseny a klubban, december 13-án
néhány párosunk elindult a Bridzsszövetség
által Budapesten szervezett Maraton
Párosversenyen. Nagyon jó helyezéseket sajnos nem értünk el, de tanulságokat aki akart,
levonhatott belôle magának.
Tavaly a megszokotthoz képest koráb- A 2008-as évi összesített párosverseny gyôztesei.
ban, közvetlenül karácsony után tartottuk
az évvégi, zenés-táncos ünnepségünket Talán játszani - a jobb helyezés elérésének reménye
ez a szoros idôbeli közelség az ünnepekkel mellett - hogy legyen viszonyítási alapunk, ne
tartotta vissza sporttársainkat, hogy nagyobb maradjon belterjes a játékunk.
Elkészültek a 2008-as év klubon belüli, öszlétszámmal vegyenek részt ezen az összejövetelen. Ez a szokásostól eltérô, évenként egysze- szesített eredményei. Sok érdekes statisztika
ri rendezvényünk azt célozza, hogy ne csak a készült. Láthatjuk, melyik páros hányadik hekártyaasztalnál találkozzunk, hanem családtag- lyen áll az eredményei alapján, ki hányszor
jainkkal kiegészülve, oldottabb légkörben is játszott az év folyamán, ki, milyen partnerrel és
együtt lehessünk. Aki eljött, élvezhette a sok hányszor játszott együtt.
2008. év összesített egyéni eredményei: 1.
ﬁnomságot, amit készítettünk, jó zenére táncolMinarik Attila; 2. Csejdy Gábor; 3. Lovász
hatott és kitûnôen érezte magát.
2008. decemberi pezsgôparti eredménye: 1. László.
2008. év összesített párosversenyek gyôztesei,
Décsei Krisztina és Jakkel Ilona; 2. Mátyás
Károly és Minarik Attila; 3. Honárkay Róbert és akik jutalmul serleget is kaptak: 1. Mátyás
Károly-Minarik Attila; 2. Lovász Ágnes-Lovász
Serly György.
Az új évet frissen, nagy lelkesedéssel kezd- László; 3. Csejdy Gábor-Raksányi György.
2009. januári eredmények: 1. Bánlaki Csabatük. Párszor úgy tûnt, hogy kinôttük a termet,
ahol játszunk, mert a hely és a beállított pótasz- Harkai Csaba; 2. Csejdy Gábor-Raksányi
talok kevésnek bizonyultak. A bridzs egyre György; 3. Pázmándi Antal-Ráki Zsolt.
Változatlanul hagyomány a névnapok ünnagyobb népszerûségnek örvend és sok
neplése klubunkban. Köszöntöttük Mikós,
érdeklôdôt vonz, hozzánk is.
A Veszprémi Kupa elnevezésû csapatverse- Judit, Attila, Antal és Ágnes nevû társainkat.
nyen, 4 tagú csapatunk vett részt. Ezeken a Gratulálunk a gyôzteseknek!
Lovász Marietta
versenyeken többek között azért is érdekes

Kriszta nagy kedvvel lát a munkához.
Tervei közt több színvonalas program szervezése
szerepel.
Rögtön az elsô, amit
különösképp az óvodás-, illetve kisiskolás
gyerekek, valamint
szüleinek ajánl: a
Márkus Színház elôadása március 21-én,
szombaton, 10 órai kezdettel.
Kérjük, forduljanak hozzá bizalommal.
Ügyeikkel hívhatják ôt a 430 1326 és a 20-886
4045 telefonszámokon, és találkozhatnak vele
az irodában személyesen is, hétfôn 8.00-12.00ig, illetve szerdán 16.00-19.00 óráig.
Elnökség

Mikes Kriszta 20-886 4045

Álladó programok
a Táborhegyi Népházban
1037 Budapest, Toronya u. 33.
Társastánc felnôtt hétfô
20.00-21.30 h
Jóga mindenkinek hétfô
17.00 -18.30 h
Zenebölcsi
kedd
10.00-11.00 h
Örömkör (gyermek
játszóház)
hónap elsô kedd 16.30-18.00 h
Nôi torna
kedd, csütörtök 18.00-19.00 h
Férﬁ torna
kedd, csütörtök 19.30-20.30 h
Pilates torna
szerda, péntek
8.00-9.30 h
Bridzs klub
szerda
18.00-22.00 h
Hastánc
szerda
18.00-20.00 h
Társastánc junior szerda
16.30-18.00 h
Sáringer Kálmán önkormányzati képviselô
fogadóórát tart minden hónap elsô keddjén,
17.00-18.00h.
Egyesületi iroda nyitva tartása: hétfôn 8.00
-12.00h, szerdán 16.00-19.00h.
A hét többi napján elôre egyeztetett
idôpontban: Mikes Kriszta, tel.: 20-886 4045.
Gondnok: Tóthné Évi, tel.: 430 1326, bejárat
a Népház udvaráról.

HAVILAP (MKM 226.674/1998)
Kiadja: Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete,
1037 Bp., Toronya u. 33. Telefon: 430-1326
E-mail: egyesulet@ohegy.hu, web: www.ohegy.hu
Felelôs kiadó: Felcsuti László elnök.
Szerkesztôk: Cseresznyák Veronika, Jármayné Tatár Judit,
Mohácsi Miklós, Piroch Zsuzsa, Szász Kálmán,
Hirdetésfelvétel: Óhegy Egyesület. Telefon: 430-1326
Elôkészítés: Petit Typo Bt. Nyomás: MédiaPress 1990 Kft.
Megjelenik: 3000 példányban
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www.ohegy.hu • www.ohegy.hu
Új arcot, új struktúrát kapott weblapunk
Rendelkezik ugyan még fogyatékosságokkal, de a programokat és a legfontosabb információkat már tartalmazza. A lap folyamatos bôvítését tervezzük.
Részletesebb tájékoztatót adunk majd a klubok életérôl, bôvítjük a helytörténeti „könyvtárunkat”. Számos információval, érdekességgel, képpel kívánjuk
feltölteni a „környezetünk” tartalmát is. Helyt adunk hegyi hirdetôknek, és
hamarosan a fórumot is nyitunk. Szeretnénk, ha a weblapunk a hegyoldalon
élôk újságává, könyvtárává válna. Kérjük, nézze meg, és írja meg javaslatait az
egyesulet@ohegy.hu címünkre, és ha van érdekes képe, dokumentuma, térképe, írása a hegyoldalról juttassa el hozzánk.
Javaslatait közkinccsé tesszük

www.ohegy.hu • www.ohegy.hu

A legtisztább aloe vera termékek
kedvezményesen megrendelhetôk
Telefon: 30 241 9411 vagy 368 6084

- lakásméretek: 75-132 m²-ig
- minden lakásból körpanoráma
- értéknövel beruházások (pl: golfpálya)
- szabad bels kialakítás
- minségi kivitelezés
- a földszinti lakásokhoz saját kertrész
- penthouse lakásokban 50 m² terasz
- tervezett átadás: 2009. május 30.

Miért szedne gyógyszert,
ha természetes úton is van segítség?!
Allergia, magas vérnyomás, szív és érrendszeri megbetegedések, ízületi bántalmak, depresszió, egészségmegôrzés,
immunrendszer szabályozás.

További információ: www.gyongyhazak.hu
Helyszíni értékesítési iroda

További információ

1037 Budapest, Farkastorki út 1.

06 70 422 5000

www.gyongyhazak.hu
info@gyongyhazak.hu

Éljen Ön is mellékhatások nélkül!
ALOE VERA AZ ÖN EGÉSZSÉGÉÉRT ÉS SZÉPSÉGÉÉRT

A VIVIEN ORIENTÁLIS
HASTÁNCISKOLA ESTJE
2009. február 13-án este 20 órakor lesz
az Óbudai Mûvelôdési Központban, Bp. III., San Marco u. 81.
Az esten fellép többek között az

Óhegy Egyesület Hastánccsoportja,
és vendégmûvészként tanáruk,

Holup Orsolya.
Jegyek elôvételben rendelhetôk:
06-70-944-0621 Holup Orsolyánál, vagy
06-20-360-6237 Malova Viviennél
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KEZDÔ
SZÁMÍTÓGÉPES
OKTATÁS

DIGITÁLIS
KÉPFELDOLGOZÁS

Internet alapfokú
ismeretekkel,
mindenkinek korhatár
nélkül,

tanfolyam mindenkinek,
korhatár nélkül,
a Táborhegyi Népházban.

a Táborhegyi Népházban.

Alapfokú PC ismeretek
elegendôek.

Jelentkezés:
Mikes Krisztina:
20-886 4045

Jelentkezés:
Mikes Krisztina:
20-886 4045

