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Az Erdôalja úti, II. Rákóczi Ferenc Általános igazgatónôjét Marótiné Horváth Gizellát az
Önkormányzat „pedagógiai érdeméremmel”tüntette ki, valamint Bán Évát az egykori igazgatóhelyettest, aki ezen érdeméremek már tulajdonosa, „polgármesteri dicséretben” részesítette. Az
ünnepségrôl az iskolába visszaérkezô pedagógusokat hatalmas „meglepetés buli” fogadta. Elôbb
a diákok, majd a tanárok ünnepelték kedves vezetôiket. Szirtes Csaba tanár úr így köszöntötte
búcsúzó kollegnôiket.

Pohárköszöntô
Hagy kezdjem egy Heltai idézettel!
„Mi volt a titka, a varázsa, bája?”
A tanárok nyugdíjba mennek, a történelem
tanárok is. A történelem nem megy nyugdíjba!
Fordítva kéne! Ti maradjatok velünk, s pihenjen a történelem!
Két erôs, korinthoszi oszlopa vagytok az iskolának. Sok teher volt, van a vállatokon,nagy
a teherbírásotok, s mint e díszes oszlopok, ti is
szépek és kedvesek vagytok számunkra.
A lélek rezdülése egy nagyon ﬁnom fuvallatnyi hatás. Bennetek mindig megvolt az a ﬁnom
mûszer, mely mindig megérezte, ha valahol
szükség volt rátok. Mindig tudtátok mikor kell
azt a jó szót, azt a kedves mondatot elejteni. A
mi nehéz pedagógus pályánk csúszkálós kövekkel van kirakva. Minden lépésre oda kell ﬁgyelni. Sokszor elbotolhat az ember, de a nehéz
menetelés közben az út szélén folyamatosan
virágok mosolyognak ránk. A gyermeki kedvesség virágai.
Irigyellek Titeket! Sokat kaptatok a pályátokon diákjaitoktól, munkatársaitoktól, mert sokat
is adtatok. Nem emlékszem, hogy dicséreteken
kívül valaha is írtatok volna ellenôrzôkbe ﬁgyelmeztetéseket. Biztos volt ilyen, de nem ez jellemezte munkátokat. Hittetek mindig az élô szó,
a normális emberi párbeszéd erejében. Minden
probléma, konﬂiktus megoldására volt valamilyen jó ötletetek.
Éva! Neked külön köszönöm, hogy nemcsak
tanulás módszertant, hanem tanítás módszertant
is tanítottál. Pedagógus generációk lesték el
tôled a szakma fortélyait. Hálás vagyok a
számtalan óráért, melyet nálad láthattam, s melyekre hozzám beültél. Mindig csak több lettem
az utánuk folytatott szakmai beszélgetésektôl.
Külön köszönöm, hogy bármikor kerültünk
valamitôl, vagy valakitôl zaklatott lelkiállapotba,
olyankor felhívhattunk téged, s telefonon keresztül, távterápiás lelki kezelést adva kisimítottad agyi hullámainkat. Sokszor tett jó szolgálatot,

hogy volt ez a baráti pszichológiai segélyvonal.
Gizi! Neked külön köszönöm, hogy
megerôsítetted iskolánk falait! Ezt megtetted
konkrét és átvitt értelemben is. Vezetésed alatt
került iskolánkra egy újabb szint, s újult meg az
elsô emelet. Ezzel szélesen bôvültek iskolánk
lehetôségei. De megerôsítetted ezt a falat emberileg is. Számomra vezetôi attitûdjeid közül a
legfontosabb, amit a legtöbbre értékelek, hogy
mindig a békére, a kiegyensúlyozott, tisztességes csapatszellem kialakítására, megtartására
törekedtél. Ez számomra kiemelkedôen jó és
fontos vezetôi magatartás. Megtehetted volna,
hogy erôbôl éred el, amit akarsz, de te hallatlanul ügyesen mindig megtaláltad azt az utat,
kulcsot, mellyel képletesen szólva kinyitottál
minket, s nem morogva, hanem szívesen teljesítettük a kérésedet.
Vezetésed alatt számomra nagyon kedvesek
voltak a különbözô apró események. Szeretted
mindig a meglepetéseket. Ezért mi kedvesen
mindig meg is lepôdtünk. Ez része a játéknak.
Szerettem az erdei iskoláidat, a pedagógus kirándulásokat, a pedagógus napi kis ünnepségeket. Szerettem, mikor a szürke hétköznapokban
felvillant egy-egy megünnepelt születés- vagy
névnap. Idôt, s teret engedve a koccintásnak, s
az egymásnak való örülésnek.
Befejezhetném valahogy így is a beszédet:
Egy pálya útja véget ér.
A gyorsvonat megáll,
s a búcsúzó útitárs
más vonatra száll.
De hát ez sehogy se illene ide. Nem akarunk
mi búcsúzni. Nem pihenni mentek, s különösen
nem ma! Az aktivitásotokra számítunk hosszú
távon, s a mai estén nagyon-nagyon.
Ma éjjel ne akarjon senki az elsô koccintás
után hazamenni! Ma együnk-igyunk, énekeljünk, és táncoljunk! Szóljanak ma a harsonák, a
fanfárok! Ünnepeljen az egész csapat!

Brezovits László:

Az élet: álom
Csendesül a város, gyúlnak az esti fények
Kinn az Öreg-Budán egy vendéglôbe térek
Olyan régimódi kocsma, a terítô is kockás
Látszik, nem fog rajta sem idô, sem rontás
A cigány unalmában úgy magának
hegedül
Elnyûtt, öreg hangszerét húzza
rendületlenül
Már csak a pincér néz rám, körben
üres asztalok
Ülök egyedül, és némán, a múlt köröttem
kavarog
Régen volt szerelmek édes-bús illata
Elhagyott szeretôk könnyezô panasza
Kártyacsaták, párbaj, féktelen lakomák
Virágos menyegzôk, névtelen katonák
Koldusok, és csalók, gazdagok, szegények
Utazók, kik egykor pihenni betértek
Bajba jutott cseléd a befagyott tóban…
Ezernyi sors rezdül a hegedûszóban
Elmerengek, hogy mindez: szerelem, harc,
dallam
Elôbb fejben született meg, csak úgy
gondolatban
Majd rövidke lét után is gondolatként
végzik
Elmúlt idôk valóságát emlékként idézik
Álmodj Szindbád, álmodj ! Szakíts léha
múlttal !
Teremts új világot, mely nem dúl háborúval
Mert az élet: álom, mit alkot a képzelet
Álmodj hát jót, szépet:… egy élhetôbb életet!

Bársonyos faliképek
Szeredi Ambrus Noémi textilmûves kiállítása
2011. május huszadika délutánján sajátos, egyedi technikával készített képeket csodálhattunk meg
a Népház nagytermében. Szeredi
Ambrus Noémi alkotásai múltat
idéztek, mégis friss derût hoztak.
Erôteljes beleérzô személyisége
elénk varázsolta a „folt-hátán-folt”
játékos mesevilágát, de egyben
érezhettük a mesén túl is, a mindnyájunkat körülvevô világot megérteni szándékozó mûvész alkotói
szemléletét.
Alkotásaiban
tükrözôdni látszik a környezô világ-

2

nak az emberi gondolatokra, érzelmekre gyakorolt örök hatása, illetve
ennek sajátos felfogása, egyedi
megjelenítése.
Eszközei nagyrészt múltbeli és
mai hétköznapjaink testközeli tárgyai, családi fényképek, függöny- és
abroszdarabok, ruhamaradványok,
melegséget, meghittséget éreztetô
selymek, csipkék, bársonyok.
Ezeknek az anyagoknak együtt,
egymásra „rajzolt” megmutatása
egy mindig vágyott békés világ létezését álmodja velünk.

Nem tagadja, a mûvészetben
megjelenése óta folytonosan
jelenlévô szecesszió organikus formavilága ôt is megérintette, „virágzó” textilképein nyomon követhetô
ez a hatás. Noémi maga is vállalta,
hogy a néhány éve felbukkant,
foltozó kézimunkázás (patchwork)
indította meg benne az önmagát és
a világunkat megmutatni akarás
belülrôl kényszerítô szükségét. A
tárgyak segítenek. Az elôdeink
vagy magunk használta „holmik”
eltett, megmaradt darabjai önkénte-

lenül
hordozzák
magukban
viselôjüket, a személyt, az embert.
Az egyszer már „megcsinált”, darab
- ideig használt, eldobott anyag,
másfajta szerepének megmutatásával, sajátságos varázst kölcsönöz, a
régi-új kompozícióknak. Bennük
egyszerre meglelhetô a múltbéli
alkotó kezének munkája, a tárgyat
anno használt ember lenyomata, és
az újraalkotónak a mûvészi kreativitása. A képek derût sugároznak,
Noémi személyiségének és az ember megtalálásának derûjét. Hadd
örüljünk vele együtt, és kívánunk
neki sok sikert mûvészi pályáján
is.
Szász Kálmán
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Szindbáddal Óbudán
Június 17-én, a Táborhegyen
felszálltunk a „Vörös Postakocsira”
és elindultunk idôutazásunkra,
hogy közelebbrôl is megismerkedjünk Krúdy Óbudájának ódon házaival, kocsmáival, vendéglôivel,
költôivel, muzsikusaival, „bizonytalan
hölgyeivel”
és
Vendelínjeivel.
Szakavatott idegenvezetôink
voltak. Dr. Saly Noémi történész,
muzeológus, az ifjú Krúdy kalandjairól, mulatozásairól, és az idôsödô
író mindennapi küzdelmeirôl,
megélhetési gondjairól mesélt nekünk olyan szemléletesen, hogy
szinte kezet foghattunk volna a
Kéhly mama vendéglôjében borozgató Szindbáddal. Ha mégis
akadtak volna az idôutazók között
olyanok, akiknek a fantáziája nem
volt elég élénk, csak rá kellett tekinteni Gedeon Péter graﬁkáira, és

máris a régi Óbuda utcáin, ódon
házai között érezhették magukat.
És ha valakinek még mindig nem
támadt volna kedve koccintani
Krúdyval, az a Rafﬁ Éva által felolvasott versek után már tényleg
körünkbe érezhette az emlékeit
felidézô írót.
A „szellemi étek” után a piroskockás abroszos asztalokhoz ültünk, és testünket is jóllakattuk. A
pazar hidegtál és pezsgô, amelyet
a „két ifjú Vendelin” szolgált fel,
megkoszorúzták az est hangulatát.
A beszélgetések és koccintások
zsongásában a gyertyák fényében
szinte láttuk, ahogy Krúdy elégedetten csettint, azután simít bajuszán, felteszi kalapját és felszáll,
most már nélkülünk, a várakozó
Vörös Postakocsira. Isten veled
Szindbád, jó volt találkozni veled.

Gedeon és az elôadók
Reméljük, hogy Te is jó szívvel
emlékszel majd ránk az égi kocsmák asztalánál.

Az Óhegy Kávéház vendégeinek
nevében:
Benyóné, Dr Mojzsis Dóra

Mit tesz a kalap!

A kalapverseny gyôztesei: Balról: Benyó Dóri 2., Brezovits Rita 1.,
Lázár Saci 3.

Az Óhegy napok által felidézett
korszak divatjának fontos kelléke
volt a kalap, az elmaradhatatlan tollakkal, virágokkal, szalagokkal és ki
tudja még hányféle dekorációval díszítve. Mindig az alkalomhoz illô kalapot viselték, és mindig volt „alkalom”. A színházak esténként válogatott szépségekkel és rajtuk, szebbnélszebb toilettekkel teltek meg. A hölgyek vállra vetett boát, muffot
(kézmelegítôt), kontyot és hosszú
tûkkel hajukhoz rögzített díszes kalapokat viselnek. Akkoriban egy jól
nevelt hölgy, még a strandon is hordott magán kalapot. A kalap ugyanis
nem csak dísze volt az öltözetnek,
hanem egy stílust adott, egyfajta magatartást kölcsönzött, alkalomhoz illô
megjelenésre is ösztönzött. Ez az oka
annak, hogy a mi kalapos hölgyeinket új oldalukról ismertük meg a vacsorán. Csodálkoztunk is: ennyit tesz
egy kalap?
Vacsora után, Rezeda Kázmér asztalától felállva, következett tehát a verseny. Ki büszke kalapot viselt, ki díszes, ki szerényen visszafogott, ki virágokkal díszített, vagy hatalmas tollal
tûzdelt kalapban jelent meg. A háromtagú zsûri - Szegner Laci, Pázmándi
Tóni, elnökük Tauner Tibor - elsô
helyre jelölte Brezovits Ritát, aki ﬁatalos frissességet sugárzó kalapját összhangba hozta öltözetével, és persze
mindkettôt maga készítette. A virággal
szolídan díszített ﬁnom kalap, a ruha,
a kesztyû, a szerény magatartás, és az
elbûvölô mosoly nem csak a zsûrit
gyôzte meg. Úgy tûnt volt honnan
lesnie, hiszen a mama, a tollakkal ﬁ-

noman díszített kalapjával, a vállán
hozzá kiválóan illô boájával, szintén
gyôztes lehetett volna.
Második helyezést kapott Benyó
Dóri, fehér kalapján széles szalaggal,
gyönyörû sárga virágokkal, valamint
a korra oly jellemzô, hatalmas pávatollakkal. A hölgyek megirigyelték és
a verseny után sokan fel is próbálták.
Harmadik lett Lázár Saci, aki kalapját a saját kertjébôl hozott legkülönfélébb nagyságú és színû, élô virágokkal díszítette, ami ôt egy vidám, ír
tündérré varázsolta.
Meggyôzô volt Zsári Zsuzsa kalapja, kiﬁnomult, igényes díszítése szerénységét, visszafogottságát hangsúlyozta. Rafﬁ kackiás kék tüllel keretezett kalapja tiszteletet parancsolt. Kiss
Kati vidám kalapja a kis fátyollal újdonságot hozott a választékba.
Molnár Andi kalapjáról szerencsét
hozó kéményseprôcske is csüngött,
Révész Rozi és Harkai Ági kalapja
igen vidám volt, jól illett a hangulathoz, Árvai Sárié gyönyörû virágokkal
volt díszítve, Túróczy Kati diszkrét
kalapja és ruhája színben is egy egységet képezett, akárcsak Veronika
kalapja és pruszlikja. Seres Erika pedig az asztalról nagyhirtelen a virágos
vázát kapta mókásan a fejire, …ki is
esett a versenybôl.
Úgy láttuk, hogy a korunk hölgyeinek sem idegen a kalap, hiszen
csodálatos képességük van megalkotásukhoz. Nem véletlen, hogy
mindannyiukat a jelenlévôk tapsa
kísérte.
h. l.
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Elindult Budapest legnagyobb kertvárosi fejlesztése

Hegyi utcáink

Harsánylejtô Kertváros

Néhány kedves, és néhány kellemetlenkedô
levélben érkezett észrevételekre, valamint a
hétvégi rendezvényen felvetôdött kérdésekre
kértünk választ Pálinkás Andrástól, az
Önkormányzat Városüzemeltetési osztályának
vezetôjétôl, amelyeket a következôkben foglalnám össze.
Erdôalja út és parkoló az iskola elôtt. Az út
építése – az Önkormányzat korábbi igéretének
megfelelôen - az iskolai szünet elsô napján a
vízhálózat rekonstrukciójával megkezdôdött.
Felújítása a Királylaki út és a Széphegy utca
között történik majd meg augusztus 28-ig.
Remetehegyi út görbe szakasza. A kérdéses
útszakaszt egy városfejlesztési megállapodás
keretében magánvállakozónak kellene megépíteni, de ez sajnos bizonyos viták miatt csúszik.
Az önkormányzat dolgozik azon, hogy szeptemberig ez az útszakasz is megépülhessen.
Remete köz északi vége. A Remetehegyi úthoz csatlakozó földút szakasz szilárd burkolattal
lett ellátva, miután itt az út telkének kiszabályozása megtörtént, és ezzel annak zsákutca jellege
megszûnt. A Remeteköz további része nagy
felületû kátyúzással lett helyreállítva. A teljes
hosszon történô javítása azonban az út telkének
helyenkénti kiszabályozatlansága és a csatorna
hiánya miatt nem valósulhatott meg.
Kolostor utca-Remetehegyi út körforgalom.
Kialakult a koncepció a körforgalomra, ha a
hatóságok is elfogadják akár 2 hónapon belül is
elkészülhet a terv.
Királylaki út északi vége. Az útszakasz a
földút-alap keretében épült ki. Az útburkolat
rossz állapota, valamint a térség felszíni vizeinek
rendezettlensége tette szükségessé a beavatkozást.
Perényi út alsó szakasza. A megállni és várakozni tilos tábla még nincs, de kihelyezését az
Önkormányzat a FKF Zrt.-nél kezdeményezte. A
balesetveszélyes állapot pár héten belül
megszûnik.
Harsány lejtô. A Harsány lejtôt az ott épülô új
lakópark kivitelezôjének kell rendbe tennie egy
megkötött városfejlesztési megállapodás keretében. Az út járhatóságát az építkezés ideje alatt az
Önkormányzat biztosítja.
Felcsuti László

A Harsánylejtô Kertváros, amely a
Hármashatár-hegy északkeleti lejtôjén, az
erdôvel szomszédosan helyezkedik majd el,
Buda egyik utolsó szabad, fejlesztésre alkalmas
területe az Erdôalja út alatt, a Harsány lejtô és
a Virágosnyereg út között. Itt indul el Budapest
legnagyobb kertvárosi fejlesztése.
Míg az átlagos fejlesztési gyakorlat többnyire
a „minél kevesebb négyzetméteren minél több
lakásnégyzetméter építése és értékesítése” elvet
követi, addig a Budapesti Ingatlanhasznosítási
és Fejlesztési Nyrt. (BIF) a laza, kis beépítési
sûrûségû lakóövezet kialakítására törekszik. A
BIF nemrég tette közzé az FHB Ingatlan Zrt.
kutatásain alapuló építési telek piaci elemzését,
amelyben megállapította, hogy az évezred elsô
tíz évének végére a fôvárosban hiány alakult ki

a minôségi, azaz megfelelôen közmûvesített,
rendezett, egészséges lakókörnyezetet biztosító
építési telkek piacán.
Abból, hogy a családi házra vágyó vevôk
jelentôs része korábban az agglomerációba
költözött, vagy néha már irreálisan magas áron
vásárolt a budai kerületek elit hegyvidékein
ingatlant, a BIF arra következtetett, hogy az
elérhetô áron minôségi fejlesztéseket kínáló
budapesti lehetôségek iránt jelentôs a kereslet.
Így a társaság az elmúlt 10 év egyik legnagyobb
méretû lakóingatlan-fejlesztésébe kezdett a
Hegyoldal testvérhegyi részén, ahol egy 39
hektáros (kb. 50 labdarúgópályát kitevô) területen három ütemben közel 180 építési telket
alakítanak ki, a következô öt évben.
ﬂ

Táborhegyi sziklák II
Lapunk 2011. márciusi számában megjelent
cikkben felvetett témára ez idáig nem reagált
senki. Pedig azt reméltük, esetleg lakótársaink
közül valaki lát megoldást az ismertetett problémára. Ez a gond veszélyes is lehet. Jó lenne,
ha nem kellene aggódni miatta. Nem kellene
azt megvárni, amíg a baj bekövetkezik – mondják többen.
Közben sikerült találkozni a Pilisi Parkerdô
Zrt. szóvivôjével, aki készséggel tájékoztatta
lapunk olvasóit, mennyiben tartozik a Cégre ez
a dolog.
A Pilisi Parkerô Zrt., csak a növények, a terület gondozásában vesz részt. Jelmondatuk:
Parkerdô az emberekért. Munkájuk elismeréseként az Uniós pályázataik útján több ízben támogatásokat nyertek, mint a Szóvivô úr is említette korábban, az Óhegy Hírekben közölt
cikkében.
Sajnos nincsen geológus munkatársuk, aki
felmérhetné a sziklák helyzetét. Viszont ígéretet
kaptunk: a sziklákat övezô fákat, esetleg mint
kibiztosító, tartó növényzetet, nem fogják kivágni, amikor az erdôt ritkítják, gondozzák.

Azt is meg lehetett tudni, a területen egy
másik cég is jelen van. Mégpedig a Duna –
Ipoly Nemzeti Park. Ehhez a céghez is fordulhatnánk, hátha módjuk lenne segíteni.
Nos, hát itt tartunk. Azok tájékoztatására
mondtuk el mindezeket, akik továbbra is
nyugtalankodnak, félnek a sziklák miatt.
Reménykedünk, elôbb-utóbb szakértô csak
megvizsgálja a sziklák helyzetét, és biztosít
minket, hogy nincs ok aggodalomra. Ez a hír,
pedig örömünkre szolgálna.
Végül a Jóisten, aki ideteremtette ezeket a
sziklákat, reméljük, meghallgat minket. Hiszen
ha máshova nem is, de Hozzá mindig bizalommal fordulhatunk, bármilyen gondunkkal bajunkkal.
Addig pedig higgyünk abban, a sziklák nem
zúdulnak a nyakunk közé váratlanul. Ha erôs
az ez iránti igyekezetünk, akkor így is lesz.
A hit az mindig is fontos volt. Sôt, a népek
gyakran mondogatják is: a hit sziklákat tud
megmozgatni.
Lehet, hogy stabilizálni is képes ôket?
W. Grass

Határképzés és határátlépés
Kulturális antropológusok a kerítésrôl
Manapság a házak belsejét csak olyan
többrétegû héjon át tudjuk megközelíteni, mint
egykor a vizesárokkal körülvett középkori várakat: kerítés az illetéktelenek kizárására s rajta
kapu(k), hogy a bebocsátandók bebocsáttassanak, aztán a kert, majd újra falak, ajtórácsok,
kaputelefonok, riasztóberendezések és így tovább...
A kerítés anyagának és jellegének hangulata
van, és ezen keresztül szimbolikus jelentése is. Az
utóbbi években három nagy tendencia ﬁgyelhetô
meg a kerítésépítésben: az egyik az, hogy (nyilván az anyagi különbségek növekvésének és a
biztonság felértékelôdésének köszönhetôen)
megnövekedett az elzárkózás, illetve a határok
jelzésének igénye is. Minél áthatolhatatlanabb a
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kerítés, annál erôsebb a zártság érzése. Ezt egyrészt az anyag tömörsége határozza meg (a téglakerítés zártabb, mint a rácsos, a vasrudak inkább,
mint a drótháló stb.) másrészt a kerítés magassága, harmadrészt pedig a behatolást megnehezítô
berendezések, sérülést okozó eszközök (lándzsahegyek, üvegszilánkok, szögesdrótok), melyek
óhatatlanul az agresszivitás szimbólumai is. A
léckerítések már emberibb hatásúak, mint ahogy
kétségkívül még barátságosabb (hiszen eleven
anyag alkotja) az élôsövény.
A kerítés, s fôleg a rajta nyíló kapu(k) díszítése
teret enged a presztízs-szimbolikának – s ennek
erôsödése a második tendencia. A hetvenes
években (a sírkultusszal együtt) ez lett a presztízsverseny leglátványosabb terepe, elsöpörve az

utcaképek egységességének szempontját. A
gazdag villák körül például gyakori a nagyúri
minták – középkori várak és barokk kastélyok
– alkalmazása: terméskô, vakolt tégla vagy beton
várfalak és „versailles”-i kerítésrácsok és kapuk.
E minták a legegyértelmûbb státusszimbólumok,
a hatalom kultúrtörténeti jelképei.
A harmadik tendencia, a „szerves építészet”
(illetve a posztmodernben ható neoszecesszió)
hullámvonal-kedvelésében a kerítést is kimozdította szögletességébôl. Az ilyen típusú kerítés zár
is, de helyenként belátást is enged, anyaghasználata is könnyedebb, játékosabb. Itt, a jómódú
villa egyik változatánál tehát a védelem keménységével szemben a forma esztétikuma kap
hangsúlyt, a nyers erôre, mennyiségi fölényre
épülô hatalmi presztízzsel szemben inkább az
elitkultúra presztizse.
Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor
Beszélô házak c. könyve nyomán
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A Három Holló
Már nem is emlékszem, hogy hogyan
kezdôdött. Dóri mondott valamit a farsang
tájékán, hogy „Krúdy év lesz, benne vagy-e.
Csinálunk valami krúdysat, tudom, te szereted Krúdyt.” Én természetesen rábólintottam,
és másnapra el is felejtettem az egészet.
Aztán, úgy április közepe felé hallom ám,
hogy folynak a próbák, azaz csordogálnak,
szokás szerint. A próbák persze mindig Szent
Bridzs napjára, szerdára estek. És én bridzsezek. Szerdán. Egy darabig elvoltunk ezzel,
vagyis, hogy nekem mi a fontosabb. Ez, vagy
az? Aztán kialakult. Szerencsére (?), Pap János
barátunk, vagyis színész - rendezônk sem ért
rá mindig, bokros teendôi miatt, ezért sikerült
még néhány alkalmat elbliccelnem.
Mindaddig nem is volt baj, amíg az Öreg Pesti
Korhely, testhezálló, kétmondatos szerepében (és egy hümmögésében) lustálkodhattam. Ráadásul, Cseresznyák Veronika engem,
mint Korhelyt, Diogénesznek szólogatva
körülhízelgett, megpróbálva védelmet találni
nem létezô szárnyaim alatt. Megvallom tetszett az ügy. Míg mások szövegekkel, tónusokkal, eddig nem tudott beszédhibáikkal
küszködtek, én kényelmesen ültem páholyomban, mosolyogtam másokon, s ezért
még kényeztettek is! Kell ennél jobb szerep?
De egyszer csak beütött a krach. A Bolond
Muzsikus szerepét addig játszó társunk,
megsûrûsödött iskolai feladatai miatt visszalépett. Nosza, most mi legyen! Valaki kitalálta, hogy nekem úgyis rövid a szerepem, legyek hát én a Bolond Muzsikus, aztán arra a
két mondatra csak találunk helyettem mást
Öreg Pesti Korhelynek. János, a rendezônk
is jó ötletnek tartotta a dolgot, és egyszerre
így lettem Korhelybôl Bolond. Vége lett a
szép kényelmes életnek! A Bolond Muzsikus
szerepe már nemcsak kétmondatos volt!
Mindehhez hozzájött, hogy a szerep szerint
élénk vitába kellett keverednem Zuboly úrral, meg aztán el kellett viselnem Ady Endre
költô úr ﬁnom tûszúrásait is. Ajaj! Meg kellett
tapasztalnom, hogy nem vagyok a világ
legjobb szónoka, bármennyire hittem is.
Visszhangos, emberekkel teli teremben jobban kell majd artikulálnom, mert érthetetlenné folyik össze a beszédem, a levegômmel
jobban kell gazdálkodnom, mert pont a
leghangsúlyosabb részeknél fulladok ki, és a
többi és a többi, a tengernyi rejtett elôadói
hiba.
Kénytelen voltam elôkotorni kis riporter
diktafonomat és ezerszer rámondva a szövegemet, végszóval együtt, lassan kezdtem
meghallgathatóvá formálni a ﬁgurát. A tengernyi baki kigyomlálása után, egész rendesen kezdtem visszafelelgetni a darabbeli ellenfélnek. Élôvé vált a szerep. Pap János
barátunknak sikerült a száraznak induló felolvasó elôadásból, színdarabot csináltatni
velünk. Aztán tizennyolcadikán, a nagyteremben arattunk. Úgy láttam, a többiek,
szereplôtársaim, pont olyan felszabadultan
örültek a sikernek, mint jómagam.
Szász Kálmán

2011. július

Szemelvények a “Krúdy világa” jegyében elhangzott irodalmi alkotásokból.

Krúdy Gyula:

Kalandjaim a költôvel
girbegurba pádimentumokon
A három Hollóhoz címzett csárdából kukorékolás hallatszott, Zuboly, a tudós költô kukorékolt...
Hajnalodott Budapest felett, 1913-ban, kora
tavaszon.
...Miért kukorékolt doktor Bányay Elemér,
akit közönségesen Zuboly írói nevén szoktak
szólongatni, amíg a muszka golyó leterítette ôt
a Kárpátokban?
Zuboly azért kukorékolt, mert dühös volt a
maga angyali szelídségében - nem gyôzte már
az asztalverdesést az elefánthangú Reinitz
Béláva a mindennapi igazságkeresésben.
Milyen volt Ady Endre kocsmája, a Három
Holló?
Ma már nyoma is eltünt az Andrássy útról,
mert ez a sorsa minden intézménynek, ha még
egyszerû serház is, ahová a Szentek és
Bolondok beteszik a lábukat.
A Három Hollóhoz pedig bôven jártak az
akkori pesti szentek, amikor az éjszakának
amaz órái elkövetkeztek, mikor a szerkesztôségi
szolgák végre seprût vehettek kezükbe.
...Kegyelemben elbocsáttatott a Három
Hollóhoz a New York kávéházból a vörös
Graina, másnéven Greiner Jenô, aki bár egy
Dalszínház utcai gazdag háziúrnak volt a ﬁa,
foglalkozásra nézve pedig az akkoriban sem
rosszul jövedelmezô közgazdász pályán
mûködött, csak ünnepnapokon mondotta
magát egy ezüst ötkoronás tallér tulajdonosának.
...Ám újra meg újra nyílik a Három Holló
ajtaja, mint ez már régi szokásuk a kocsmai
ajtóknak, amelyeket konok bánattal vagy illanó örömmel olajoznak.
...A púpos Löffelmann csárdás, az Andrássy
út Quasimodója nem minden jóakarat nélkül
ﬁgyeli a Holló hátulsó szobácskájába
gyülekezô társaságot,...
...Asztmatikusan szuszogva nyomul be az
ajtón a régi Andrássy út éjjeliôre. ... Diogenesz
Blau volt ez a kövér ember, és bár
tôzsdeügynöknek született: nagyon szeretett
korhelykedô ﬁatal költôkkel éjszakázni és
nékik elmondogatni a maga groteszk életﬁlozóﬁáját: öreg virágárus asszonyokról, akiktôl
már senki sem vásárolt virágot a Télikertben,
valamint azokról a szerencseﬁakról, aki még
mindig ﬁákeren robogtak végig a régi Pest
legszebb
útvonalán,
holott
neki,
Diogenesznek Európa legolcsóbb jármûvére,
a konﬂisra sem tellett. - És e helyen az éjszaka ínyence mindig a csapolt sör frissessége
iránt érdeklôdött, természetesen jó bécsies
német nyelven kérdvén Löffelmannt, vagy a
megbízható csapost, és jó szentesi dialektusban beszólott kis szobába a maguk rejtelmes
ceremóniáit
végzô
Szentekhez
és
Bolondokhoz:
- Fiúk, ma nem jó a sör. Inkább bort igyatok.

Ady Endre:

Öregszünk, Öregszünk, Öregszünk
Krúdy Gyulának küldöm
Most tán állnánk meg,
Nem cél, nem pálya:
Ez a világ leghülyébb
Komédiája,
Jaj, öregszünk, öregszünk.
Óh, voltak jók is
Erényben, bûnben,
Kedves, jó kis asszonyok
Az életünkben,
De öregszünk, öregszünk, öregszünk.
Jékely Zoltán:

Rezeda Kázmér búcsúja
Függönyüket lassan mind leeresztik,
mint kicsi színpadok, az ablakok;
vajon hányadszor érem itt az estét?
de ma hideg van, s régesrég halott
fülkagylócskák porára gondolok,
kik életükben, minden este lesték,
hogy gombolós cipellôm hol kopog,
s lüktettek bennük rózsaszín erecskék.
Függöny lebbent s fehér rózsát dobott
egy láthatatlan kéz; erkélyen állva,
hol lepketáncban kis láng lobogott,
csókot lehelt egy drága fruska szája
és suttogott az ôszi éjszakába.
Hol vannak ôk? Szívük rég nem dobog,
alusznak mélyen budai határban
vagy, ami még rosszabb: vénasszonyok.
S én is csak rossz kaleidoszkóp vagyok,
rendezgetem reszketve szürke-kék
odvamban, mit az idô hagyott:
emlékeim csillámló szemetét.
S az éjszaka mind kékebb, feketébb,
elüszkösödnek mind az ablakok
és éjféltájban én is meghalok,
mint baglyok, vagy mint a remeték.
Károlyi Amy:

In Memoriam
Hát elporzott a könnyû kis kocsi,
elvágtatott.
Az égen sávot, alig láthatót
hagyott:
akár a vizet ketté szelô
gyors hajó
vagy csónak orra, a nádat ketté
hajlító.
Hozzád éppoly keskeny, füst-szerü
út vezet
A víz, a nád, a lég bezárul,
ég veled.
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Ismerjük fel és óvjuk természeti kincseinket!
Ismerkedjünk meg közelebbrôl a paprika
rokonával, a paradicsommal.
Paradicsom (Lycopersicon esculentum
Mill.) Perui eredetû lágyszárú, fontos burgonyaféle zöldségünk. Mirigyszôrös, sajátos illatú,
egynyári növény. Termése húsos bogyó, változatos alakú és színû. Több fajtáját termesztik. A
mezôgazdaságon kívül mi is nevelhetünk kertünkön kívül, ládában a balkonon is megfelelô
fajtát.
Perui rokona évelô és az Andokban 2000
méter fölött vadon is terem. Élelmiszer és
gyógynövény! Termése nyersen vértisztító, érelmeszesedés ellen jó hatású, láz, máj, vesebetegség, bélrenyheség gyógyítására is használható. Érett termése gennyezô sebeket érlel, pl.
pattanásokra igen hatásos. Nyersen igen értékes vitaminokat találunk benne. Magas a karotin, C-vitamin, B1, B2 és folsav tartalma.
Különbség van a termesztés körülményei miatt,
a C-vitamin tartalmában: a szabadföldiben
25mg/100g, az üvegháziban 11mg/100g, a fólia
alattiban csak 7mg/100g van. Ásványi anyagok

közül a K-vitamin mennyisége
magas. Elônyös, hogy az
oxálsav tartalma alacsony.
Konyhai hasznosítása igen
ismert. Levesnek, szósznak
(töltött paprika, paradicsomszószban, káposztával, burgonyával fôzeléknek) közismert.
Hála a konzerviparnak, ezek
télen is hozzáférhetôk. A Cvitamin tartalma azonban a
fôzés arányában csökken.
Inkább nyers fogyasztásához adok néhány tippet.
Paradicsom koktél: Friss
paradicsomot leturmixoljuk,
ha zavarnak a rostok, akkor leszûrhetjük.
Néhány kisebb paradicsomot apró kockára
vágva teszünk bele. Mokkáskanál mustárral,
csipet cukorral, egy evôkanál édes tejszínnel
ízesítjük, és jégbe hûtve, jégkockákkal, koktélos pohárban tálaljuk. Nyári hôségben egészséges üdítô ital!

Készüljünk fel a koraôszi füvesítésre!

A gyep titkai
Amikor egy szép gyeprôl
van szó elsôre biztosan
gyepszônyegre gondolunk, ha
pedig mégsem, akkor alighanem a legendás angol gyepre.
Természetesen az angol gyep
titka a különleges éghajlat, a
gyepszônyegé pedig a különleges gondoskodás. Ettôl eltekintve valószínûleg mindkettô
fûmagként kezdte az életét.
A növény , amit mi gyepnövényként vagy fûként tisztelünk közeli rokonságban áll a
búzával, de akár a minket
annyira bosszantó tarackkal
is.
Ahogyan a gyepünket alkotó fûmagvak, úgy a búza, a
tarack, de még akár a bambusz
is a pázsitfûfélék családjába
tartozik. Az utóbbi természetesen káros hatással lenne a
fûnyírónkra. Ezek a növények
ugyanazon alcsaládba is tartoznak, a perjefélék alcsaládját
szélesítik. Ahogyan
a
pázsitfûféléknek eltérô tulajdonságai vannak, ugyanúgy
kertünk gyepjét alkotó fûtakaró
is
eltérô
tulajdonságú
fûfajokból áll. Némelyik fûfaj
gyorsan csírázik, némelyik
lassabban. Van, amelyiknek
tarackosodik a gyökere van
ami a taposást jól tûri. Vannak
fajok, amik az árnyékot jobban
viselik.
Ezek a fajok a természetben
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is különbözô társulásokban
fordulnak elô és a bolti
fûmagkeverékekben is. A legtöbb fûmagkeverékben ugyanaz a 3-4 faj vagy alfaj található
meg, azonban eltérô arányban.
A fajok aránya leggyakrabban attól függ, milyen célra
szeretnénk
használni
a
fûmagkeveréket. Házi kertekben a leggyakrabban használt
fûmagkeverék
a
Sport
fûmagkeverék. Hiszen nem
árt, ha a gyepünk nemcsak
szép, de a mindennapi használatot is jól bírja. A faj és fajta
összetételekkel senkit nem
szeretnék most terhelni.
Biztosra veszem, hogy a kedves olvasó minél kevesebb latin tudással és minél kevesebb
gonddal szeretné használni a
gyepét.
Míg a dobozok, zsákok
hátoldalán, címkéjén az összetétel igen hasonló, addig az
árcédulák igen eltérôek lehetnek.
Néhány erre szakosodott
cég tovább nemesítette a fajokat, javítva bizonyos tulajdonságaikat. Az így létrejött keverékek nagyobb arányban is
csíráznak, némelyik közelít
akár 99% feletti értékhez. Így a
keverékekbôl kevesebb menynyiség szükséges, mint az olcsóbb fajtákból.

Magyarországon a kertépítô
cégek többnyire olyan keverékeket használnak, amik a magyar éghajlathoz, termôföldekhez és viszonyokhoz
ideálisak, a lehetô legjobb ár/
érték arányban.
Amikor füvesítünk, egy bizonyos fajta gyorsan kikel,
ezzel egyben védi is a lassabban kelô és kényesebb, vagy
nemesebb fûfajtákat, tehát
eleinte ez a faj található meg
magasabb százalékban. Ha
minden rendben megy, a
gyepben 1 - 2 év elteltével
szép fokozatosan más fajták
veszik át a vezérfû szerepét.
Ezek a fajok lennének azok,
amitôl
nagyjából
gyepszônyegnek nevezünk
egy vetett füvet.
Kedvenc pázsitunkban mindig azok a fajok lesznek a vezérfüvek, amelyek számára
ideálisak a körülmények. Így
aztán a gyepfarmokon ﬁzetett
szakemberek nap mint nap,
foglalkoznak a fûvel. Így biztosítva, hogy a megfelelô
fûfajok a megfelelô arányban
tudjanak fejlôdni.
Tehát amikor gyepszônyeget
vásárolunk, akkor valójában
olyan füvet vásárolunk, amiben a fajok olyan arányban
vannak jelen, melyet házilag
csak nagyon idôigényesen és
sok gondoskodással lehet létrehozni. Ám ha ezek a fajok
teljesen kifejlôdtek, jóval könynyebben kezelhetôek, mint a
frissen vetett fû.
forrás: www.edenkert.eu

Paradicsomos gombasaláta: 30-40 dkg csiperke, 5
közepes nagyságú paradicsom, 2 közepes vöröshagyma, késhegynyi ôröl bors,
csapott evôkanál só, cukor,
kávéskanál szárított tárkony,
1 citrom, 1 pohár tejföl. A
vékony gerezdekre vágott
gombát sós, citromos vízben
megfôzzük, leszûrjük és
lehûtjük. A mosott nyers paradicsomot cikkekre vágjuk.
A paradicsomot, gombát egy
tálba tesszük, hozzátesszük a
morzsolt tárkonylevelet, az
apróra vágott hagymát, a borsot, a porcukrot és
a tejfölt. Az egészet óvatosan összekeverjük, jól
lehûtjük és hidegen tálaljuk.
Sajnos a híres magyar paradicsomot feldolgozó konzervipar igen betegeskedik!
Jó étvágyat és jó egészséget kívánok.
Stollmayer Ákosné

Kerti dolgaink
Július hónap legtöbb kerti munkáját, és
gondját a növényvédelem és az öntözés adja.
Ebben a hónapban gyakrabban elôfordul a
jégesô. Bár most, júniusban is volt már
“szerencsénk”hozzá. Egy jégesô után nézzük át
fôleg a gyümölcsöst, de dísznövényeinket is. A
jégszemek okozta sérülések helyén könnyen
fertôzôdik a gyümölcs is, és a növény is.
Megfelelô védekezéssel elkerülhetjük a jégverés okozta másodlagos károkat.
- Megkezdôdik a körteszüret. Lehetôleg ne
rázzuk a fákat, mert a jövô évre kialakult rügyeket károsítjuk.
• Zöldválogatást is végezhetünk a sövényfákon.
• Az ôszbarackot ne tépjük, csavarjuk. A kajszit
az esetleges szállítás érdekében szedhetjük
félérett állapotban is.
• Az idôsebb ágak vízhajtásait vágjuk kb 20cm.re vissza. Láttam több helyen a hegyen igen
megterhelt fákat, fôleg almáknál. Ha nincs
szívünk ritkítani, támasszuk alá ezeket az
ágakat, mert a növekvô termés súlya elôbbutóbb letörheti azt.
• Védekezni kell a lisztharmat varasodás, almamoly ellen . Szilvamoly ellen a ringlónak is.
• Mindig gyûjtsük össze a hullott gyümölcsöt.
Szôlôben a legfontosabb a csonkázás, és
kötözés. A magasmûvelésnél az erôs szép
szálakat vezessük el vízszintesen. Ha sûrû a
levélzet, hónaljazzuk ki a felesleges hajtásokat.
• Magasranövô kerti virágainkat támasszuk
meg.
• A júliusi melegben ne nyírjuk rövidre a gyepet. Ha árnyékolni tudja saját tövét, az is segít
a kánikula elviselésében.
• Szabadban lévô szobanövényeink ilyenkor
fokozott odaﬁgyelést igényelnek. Egyrészt a
vízellátás, másrészt a növényvédelem miatt.
Madarainknak adjunk fürdô-, és ivóvizet.
Jó munkát kíván mindehhez:
Ort János kertész
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A harmadik
nap
A 2011-es Óhegy Napok rendezvény harmadik napja vasárnap bizony elég borúsra sikeredett. No
persze csak az idôjárást illetôen.
Néha szemerkélt az esô, fújt a jó,
erôs északi szél, a Solymári
völgybôl rendesen.
Mégis öt kondérral voltak jelen
a Hegy ismert, híres, lelkes séfjei.
Készült a ﬁnom halpaprikás igazi
csuszatésztás túrós csuszával, csirkehúsos-gombás ragu, és így tovább.
Az északi szelet mérsékelte a
Ház ideális elhelyezkedése, így
aztán a ﬁnom illatok az udvaron
keringtek
körbe-körbe,
az
érdeklôdôk nyálmirigyeit intenzíven kényeztetve.
Szemünket viszont a jó erôs füst
tette próbára, de ki bánta?
Béla barátunk szeretettel kínálgatott hangulatjavítói, a minôségi
borokból készített fröccsféleségek,
maximálisan gondoskodtak az
alaphangulatról.
Ügyes megoldás a kóstoló jegy.
A kulináris élvezetek hívei, így
nincsenek elkötelezve, egy bizonyos étek mellé.
Szép számmal érdeklôdött a
Tagság. Nem hagytunk egy ﬁkarcnyi helyet sem az otthoni, vasárnapi kínálatnak, kihívásnak. Valaki
felvetette, jó lenne bevezetni a továbbiakban egy bogrács kitunkoló,
kitörölgetô jegyet is.
Úgy látszik a drága séfek igen
ﬁnomakat, csak sajna keveset
fôztek idén. Vagy azt is lehetne
mondani, a jóból semmi nem
elég.
Adja Isten egészségünkre a ﬁnom falatokat.
Köszönjük a Szervezôknek a
gondosan, ﬁgyelmesen megrendezett szép napokat.
Mindannyiunk nevében:
W. Grass
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Óhegy legjobb szakácsa - 2011
Szélben, esôben kezdôdött a
verseny. Állvány, bogrács, alá fa,
tûzgyújtás, 10-kor már minden fazékban pirult a hagyma, Öten vettek
kezükbe fakanalat, ôk nem riadtak
vissza az idôjárás kellemetlenkedéseitôl. Egyikük sem elôször
indult az „Óhegy legjobb szakácsa”
címért, sôt köztük volt Ács Péter és
Etelközi Péter, akik már elnyerték
az „Óhegy legjobb szakácsa” címet.
Benyó Marci volt az, aki elôször
tette próbára tudását nagyobb közönség elôtt. És most nézzük, ki és
milyen versenymûvel indult:
Ács Péter: elôétel Krúdy féle
szardíniakrém, majd borsos tokány
magyaros tarhonyával. – Benyó
Marcell: Majmunka álma - Etelközi
Péter: „Khély ragu”; - Szécsi Antal:
Krúdy-féle pontypaprikás, Óbudai
túrós csuszával. - Varga Béla:
Pankedli (borsós pörkölt).
A zsûriben részt vett Gálosfai
Jenôné Hédi, akinek a „Kockás
abrosz, jó kadarka” c. könyvét
mindenki ismeri, ô igazán jártas e
kor étkezési szokásaiban. Részvett

Szécsi Antal az „Óhegy Legjobb
Szakácsa - 2011” cím birtokosa
a zsûriben Pirchala István, az
Óhegy legjobb szakácsa volt 2010ben, aki már igen gyakran okozott
kulináris élményeket az Egyesület
látogatóinak. A zsûri elnöke Horváth
Péter volt, az Óbudai Múzeum
muzeológusa, civilben mesterszakács, akit megismerhettük úgy is,
mint a „Vendéglátás Óbudán” címû
könyv szerzôjét, és aki más szakácsversenyek zsûrijében is bizonyította
hozzáértését.

A versenyzôk mindegyike
minôségi ételt produkált, ezért
mindegyik elismerô oklevelet kapott. Harmadik helyen végzett
Varga Béla, másodikon Ács Péter. A
zsûri elsô helyre Szécsi Antal:
Krúdy-féle pontypaprikását, Óbudai
túrós csuszáját helyezte, így ô kapta
az „Óhegy legjobb szakácsa - 2011”
címet, és a vele járó serleget is.
Szécsi Antal nevét belerójuk annak a nagyméretû serlegnek a talpazatára, amelyen az összes eddigi
nyertes neve rajt van. Ez a serleg
megtekinthetô a Népház vitrinjében. Emlékeztetôül az Óhegy
Legjobb Szakácsai:
Rafﬁnger Éva (2003), Farkas
János (2004), Rácz András (2005),
Krzyzewsky
Miklós
(2006),
Kôfaragó József (2007), Etelközi
Péter (2008), Ács Péter (2009),
Pirchala István (2010) és idén Szécsi
Antal.
A versenyzôknek köszönjük a
részvételt, gratulálunk munkájukhoz, reméljük jövôre is találkozunk!
(az Egyesület Vezetôsége)

Óhegy legjobb sütise - 2011
Idén öt „cukrász” hozta el sütijét a
versenyre, csodálatos tálalásban. A
versenymûvek: Bogácsiné Ilona:
Krúdy Gyula gyümölcstorta, Etelközi
Laura: Málnás-mandulás Madeira
torta, Hafner Kinga: Tökösmákos
rétes, Novath László ifj.: Sült túrótorta nagymama eperlekvárjával,
Zsári Zsuzsa: Mokk-Marci torta.
A zsûri összetétele idén is megegyezett a szakácsverseny zsûrijével.
Elsô díjra Zsûri Zsuzsa Mokk-Marci
tortáját jelölték, így ô nyerte az
„Óhegy legjobb sütise 2010” címet.
Második díjat Etelközi Laura kapta,
harmadik díjat az ifjú Novath László.

A zsûri véleménye szerint a kávés
és a marcipán ízének harmonikus
ötvözésével, könnyû csokoládékrémmel és az ízléses díszítéssel,
Zsári Zsuzsanna méltán érdemelte
ki az „Óhegy legjobb sütise - 2011”
címet, és a díjjal együtt járó serleget.
Zsuzsa újra bizonyított.
Talán többen emlékeznek arra,
hogy tavaly is ô nyerte el az „Óhegy
legjobb sütise” címet. Gratulálunk
neki, de a többieknek is, hisz a
kóstolgatók nem átallottak hosszú
sort állni a kevéske falatokért, de
megérte.
(az Egyesület Vezetôsége)

Zsári Zsuzsanna, az „Óhegy
legjobb sütise – 2011” cím
birtokosa.

Íme az Óhegy legjobb sütisének receptje:

Mokk-Marci torta receptje

Horváth Péter mesterszakács,
a zsûri elnöke

Fél piskóta tortalap (7 tojás, 14 dkg cukor, 14 dkg
liszt) ennek a fele kell.
Csokoládékrém (2 egész tojás, 2 evôkanál liszt, 20
dkg porcukor, 3 evôkanál kakaó, 10 dkg étcsokoládé,
2 dl tej, darabka vanília, 15 dkg vaj.)
A tejet a vaníliával felfôztem, a tojást, lisztet,
cukrot, kakaót összekevertem, és a tejben lassú
tûzön, vagy gôz fölött sûrû krémmé fôztem, végül
hozzákevertem az étcsokoládét is, amíg elolvadt.
Lehûlés után 15 dkg habosra kevert vajat adtam
hozzá. Ennek a mennyiségû krémnek kb a 2/3 része
kell.
A fél piskótalapot meglocsolgattam mandula aromás tejjel. A 30 dkg 1/1-es marcipánmasszát torta
nagyságúra nyújtotam és a piskótára helyeztem.

A marcipánra kentem a csokoládé krém kb. 2/3-át,
majd lehûtöttem, hogy kicsit megdermedjen. Közben
6 dl jó minôségû ﬁnom tejszínbe /nem féltartós boltit!/
2 evôkanál instant kávét kevertem, és kemény habbá
vertem, amihez 3 db habﬁxálót adtam.
A kávés tejszínt a csokoládékrémmel bevont tortára simítottam, oldalát is bekenve, majd a torta tetejét
ﬁnom kakaóporral megszórtam.
Végül feldíszítettem. A tortára 3 db marcipán cala
virágot helyeztem, sárga bibével, és zöld levelekkel,
a torta szélét pedig menta és citromfû levelekkel
raktam körbe.
A torta elkészítése különben egyszerû, és nem vesz
túl sok idôt igénybe, viszont ﬁnom, és mutatós!
Zsári Zsuzsanna
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Kirándulás Lengyel Galíciába
Lengyelországnak ebben a délkeleti szegletében tett hat napos kirándulás a faépítészethez
vonzódók részére páratlan élményt jelentett.
A reneszánsz és barokk kastélyok, a lengyel
és ukrán parasztházakat bemutató skanzenek, a
színpompás freskókkal díszített fatemplomok,
egyházmûvészeti gyûjtemények, magyar vonatkozású emlékek, a Magas Tátra hegyvonulatai,
a remek idôjárás, mind hozzájárultak az
Egyesület által szervezett májusi utazás sikeréhez.
Elsô útunk a szlovákiai Hervatov ruszin fatemplomához vezetett. A templom gótikus stílusban épült vörösfenyôbôl. Ez a legrégebbi
templom Szlovákiában. Az 1665-ben készült
falfestmények épek maradtak. A freskókon
többek között Ádámot és Évát, sárkányölô Szent
Györgyöt, az okos és a balga szûzeket láthatjuk.
Lengyelországban, Sanok város skanzenjéban,
már az elsô nap megismerhettük a falusi faépületek jellemzô fajtáit: a boronafalas és a gerendavázas lakóházakat. Az ikongyûjtemény a
környékbeli bojkó és lemkó templomokból
származó 15-20. századi ikonokat tartalmazza.

A következô napokban számos, az Unesco
világörökség részévé nyilvánított fatemplomot
tekintettünk meg Bliznében, Haczówban,
Sekowaban, Binarowaban, Czertezben. Jellemzôjük a gótikus stílus, a boronafalas építés, a fazsindelyes tetô, a lábazati gerendákat védô zsindelyes szoknya és a rendkívül gazdag belsô falfestészet. A falfestmények általában barokk hatásúak. A berendezéseken látszódik a koronként
változó stílusirányzat, a gótikus környezetbe
egy-egy reneszánsz és barokk oltár ékelôdik be.
A lengyelek gondosan ôrzik fatemplomaikat.
Használják ôket, karbantartják, a korhadt faelemeket folyamatosan cserélik, a tûz ellen tüzivíz
hálózattal körbeveszik a falakat és a tetôt.
Krasiczynban a 16. században épített vár
sgrafﬁtóval és pártázattal díszített falaiban gyönyörködhettünk.. Przemysl templomai, kacskaringós utcácskái, dimbes-dombos belvárosa
méltán viselte a hajdani Monarchia „Magyarország
kapuja” nevet.
Jaroslaw fôterén álló Orsetti házban még II.
Rákóczi Ferenc is járt 1711-ben.
Tarnow fôtere a reneszánsz városházával és
lábasházaival középkori hangulatot idéz. A sok
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magyar kapcsolat közül kiemelhetô az egykori
Tokaji borút és Bem József szülôhelye.
Lipnica Murovana fatemplomában barokk
hatású freskók között megjelenik az Utolsó ítélet
és az Utolsó vacsora.
A Wieliczka beli sóbányát a monda szerint a
lengyelek Szent Kingának, IV. Béla királyunk
lányának köszönhetik. A végeláthatatlan folyosók, a sóból faragott szobrok látványa megérte
a hosszú lépcsôzést.
Krakkó látványa maga volt a csúcs. A Wawel,
a Jagelló Egyetem, a Fôtér a Posztócsarnokkal a
Mária Bazilika és a sétálóutcák a régi lengyel
fôváros jegyeit viselik.
Az utolsó napra maradt egy a világörökséghez
tartozó fatemplom káprázatos falfestéssel és egy
hamisítatlan gorál falu. A lakóépületek nagy része most is fenyôfa rönkbôl készül hagyományos
szerkezeti kialakítással. Talán a tömítô anyagok
és a burkolatok, nyílászárók különböznek az
egykor épített elôdeiktôl.
Zakopánéban még volt idô megcsodálni a
Magas Tátra lenyûgözô hegycsúcsait.
Mindent összevetve igazán jól tervezett és
szervezett úton vettünk részt és elmondhatjuk,
hogy visszamentünk Mátyás király korába a mai
rendkívül pezsgô életet élô Lengyelországba.
Fülöp Márta

Agnieszka az idegenvezetônk,
Wawel bronzmakettje elôtt

Útitársaink Krakkóban

Jaroslav fôtér

Magas-Tátra látványa a Gubalówkáról

Útitársaink Krakkóban

Wit Stwosz szárnyasoltára a Mária templomban

Waweli székesegyház

Krasiczyn reneszánsz várkastély
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Passport étterem

Szarkák
Néhány éve a Táborhegyet ellepték a szarkák.
Jelenlétük sokunkból vegyes érzelmeket váltott
ki, - belôlem is. Mikor egy-egy madár leszállt
kertünk zöld gyepére és hosszú farkát maga után
húzva büszkén sétált el mellettem, elgyönyörködtem benne. Fényes tollán még a nap sugarai
is boldogan idôztek. Kiemelték fényes, kékesfekete tollazatának ragyogását és mellének vakító
fehér színét.
Sokáig elmerengtem volna a szép madár látványán, de megérkezett hozzá élete párja és az
idilli látványnak vége szakadt. Beszélgetni
kezdtek egymással szarkanyelven, majd alig
hogy egy pár mondatot váltottak egymással,
hatalmas veszekedésbe kezdtek. Fülsiketítô
cserregéssel vágtak óriási gorombaságokat egymás fejéhez, majd rövidesen megjelent a kedves
anyós és após is, naná, hogy beszálltak a vitába
ôk is. Lármájuktól zengett az egész hegyoldal.
Hiába hessentettem el ôket, a fûrôl a fára röppentek és ott folytatták. Feladtam és bemenekültem a házba, de még a csukott ajtón, ablakon
keresztül is sokáig behallatszott zajongásuk.
Néhány hét múlva kiderült, hogy mirôl is folyt
Szarkáék vitája. Újonnan érkezettekként szállást
kerestek és a lehetôségeket mérlegelték. Mi lettünk azok a pechesek, ill. szerencsétlenek,
akiknek a kertje mellett döntöttek. A mi kertünk
egyik fáján vertek tanyát, itt bújt ki a tojásból
egyetlen drágalátos ﬁacskájuk, aki jól elkényeztetett egyetlen gyermekként mást sem tett, csak
éles hangján visítozott, követelôdzött.
Attól kezdve már reggel 5 órakor elkezdték a

szülôk a gyermeknevelést és az a fölötti vitát,
hogy hogyan neveljék egyszem magzatukat.
Mondanom sem kell, hogy éktelen zajongás
közepette.
Békésnek egyáltalán nem nevezhetô egymás
mellett élésünknek egy hirtelen jött késô nyári
zivatar vetett véget. Elsodorta a fusi munkával
felépített fészket lakóival együtt. Cseppet sem
búsultunk utánuk.
Két év után egy újabb szarka pár fészkelt be
hozzánk. Ôk már sokkal körültekintôbben választották meg fészkük helyét, egy sûrû lombozatú, vastagabb törzsû és ágú fa tetején. Ezt a
fészket már a vihar sem tudja elsodorni.
Ezek az új lakók nem vernek fel bennünket
lármájukkal kora hajnalban. Csendesebbek,
udvariasabbak. A minap láttuk, hogy három ﬁókát nevelnek, békés, szép családi életet élnek.
Nekem eddig egyik szarka olyan volt, mint a
másik. Most megtapasztaltam, ôk is olyanok,
mint mi emberek. Ki csendes, visszahúzódó, ki
pedig kellemetlenkedô, lármás és izgága.
Gálosfai Jenôné

A régi, vagy régies vendéglôk után kipróbáltam egy megjelenésében is új vendéglôt a
Flórián téren. A jó francia bisztrókra emlékeztetô
hely a Flórián üzletház földszintjén van, kellemes terasszal.
Kettô és négyszemélyes asztalok, kényelmes
székek, tisztaság és gyors kiszolgálás jellemzi.
Csapolva Drehert, és Pilsenit mérnek.
Nem sok vendéglô kínál paradicsomlevest.
Mintha ezt az ételt a háztartások konyhájára
számûzték volna. Az itteni leves jobb volt, mint
a házikonyha, zsírkarikáktól, úszó hagymáktól,
és liszttôl sápadt kreációja. Szép piros leves,
diszkrét rizsszemekkel. És ami a fô:
paradicsomízzel.
Ezután következett a natúrszelet hagymásburgonyával. Itt a hagymáskrumpli felülmúlta a
húst. A hagyma majdhogynem nyersen, ropogósan keveredett a burgonyával. Így nem volt
fáradt ízû, mint sok esetben. A hús a hosszabb
melegentartás következtében keményebb volt
a kelleténél.
Az egri olaszrizling pedig csodás, /Szabó
pince/ teljesen olaszrizling ízû, igen magas
szeszfokkal, ami még jobban kiemelte a fajtajelleget. Mostanában az éttermekben egyre
jobb borokat mérnek. Lehet, hogy ezután már
nem is enni, hanem inni járok oda.
Ami még öröm volt, hogy délután fél négykor
élet volt, vendégek jöttek mentek, pedig más
országokban ilyenkor ki sem nyitnak. Ne csak
az Alt Offen romantikáját keressük. Van még jó
modern hely is a környezetünkben.
Pirchala István

Elévülés
Amikor valakinek követelése
támad a másikkal szemben és ezt
érvényesítenie kell, mert a kötelezett magától nem teljesít, akkor
felvetôdik, hogy ez a követelés
meddig és milyen idôtartam alatt
érvényesíthetô. Kérdés, hogy
melyek a követelés érvényesíthetôségére vonatkozó legfontosabb rendelkezések?
Az Ügyvéd válaszol:
Általában a követelések öt év
alatt évülnek el. Az elévülés akkor kezdôdik, amikor a követelés
esedékessé válik. Vannak azonban
olyan
jogviszonyok,
amelyekbôl eredô követelésekre
az általános szabálytól eltérô elévülési idô vonatkozik.
Szavatossági jogok érvényesítésénél a jogosult szavatossági
jogait a teljesítéstôl számított egy
év után, tartós használatra rendelt
dolog esetében pedig három év
után már nem érvényesítheti.
Tartásdíj, életjáradék esetében
a hat hónapnál régebbi követelések nem követelhetôek.

A veszélyes üzem mûködésébôl
eredô kár esetén a követelés
három év alatt évül el.
Fuvarozási szerzôdés alapján
támasztható igények egy év alatt
évülnek el.
Állat szolgáltatására irányuló
szerzôdés hibás teljesítése esetén
60 nap az elévülési idô.
Takarékbetét, kamat valamint
nyeremény kiﬁzetésére vonatkozó követelés nem évül el.
A tulajdoni igény nem évül
el.
A felsorolás nem teljes körû.
A követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás, vagy a
követelés bírósági úton való érvényesítése, vagy a kötelezett
elismerése, megszakítja az elévülést.
Az elévült követelés önálló
perben nem érvényesíthetô, de
beszámítható, ha kölcsönös követelés áll fenn a felek között.
Dr. Krzyzewsky Miklós ügyvéd
info@krzyzewsky.hu
30 / 942-6535

9

Óhegy-hírek

2011. július

Erdôaljások a sástói
kalandparkban
Jutalomkirándulás, a legjobbaknak

XVI. évfolyam, 6. szám

Bankett
Ismét elballagott egy 8. osztály. Az iskola
könyvtártermében a sikeres felvételik és a
közelgô nyár örömével eltelve a diákok bankettet adtak tanáraik tiszteletére.
A pazar szendvicseket és ínycsiklandozó
házi süteményeket néhány irodalmi szösszenettel vezették be a vendéglátó szülôk és
gyermekek.
Egyet most megosztunk a nyájas olvasóval.
Íme, József Attila: A Dunánál címû –
átkölteménye:

Másodszor számolhatok be a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola tanulmányi ösztönzô
programjáról. 21 diákunk kimagasló tanulmányi és versenyeredményét kiemelkedô szorgalom és magatartás kísérte az egész év során,
ezért két napos kiránduláson vehettek részt
Mátra-Sástón. Köszönet az Erdôalja alapítvány támogatóinak, hiszen a jutalomút minden költségét az alapítvány ﬁzette.
Május 26-án reggel az iskolától indult különjáratunk. Már délelôtt elfoglalhattuk szállásunkat a Kékes-tetôtôl 6 km-re elterülô,
minden igényt kielégítô, modern és mégis
otthonos Panoráma panzióban. A kalandparkban egy kedves, ﬁatal kísérô fogadott
minket, aki mindkét nap háziasszonyunk volt
és megóvott a felesleges adrenalint termelô
elveszésektôl – így is volt elég kihívás.
Elôször páros bobbal száguldottunk le a
hegyoldalon, majd a ragyogó a napsütésben
Beró bácsi vezetésével teljes védôfelszerelésben támadtuk-másztuk a mûvár
falát. Sok nevetésre és visongásra adott alkalmat a lombkorona szintjén függô erdei kalandpark, amit mindenki sikeresen végiglengett-imbolygott.
A Gyöngyös felett kimart hegyoldalban egy
30 méter magas függôhíd hálói között belefeledkezhettünk a városra nyíló, elképesztôen
gyönyörû kilátásba. Tûnôdtünk, hogy madártávlatból milyen parányinak látszik az alattunk fekvô kicsi tó, amiben nem sokkal korábban, de már az íjászkodás után megmártóztak azok, akik a sodronykomp vagy a
mozgó tutajsor billegését nem tudták
kellôképpen ellensúlyozni. Ez után rövid
sétánkon körbejártuk az egykori kôfejtôt,
majd a kisállat-simogatóban pihentük ki fára-

dalmainkat. A jóízû vacsora után sokáig csacsogtak a gyermekek a parkban és takarodó
után a szobáikban.
Másnap, reggeli után leereszkedtünk a
sástói kilátóig, ahol felmásztunk az 50 méteres, egykori kôolajfúró toronyból átalakított
kilátóba. A fák koronája fölött nem csak a
felhagyott kôbánya jól sikerült rekultivációját
csodálhattuk meg, de ismét egy szintre kerültünk szálláshelyünkkel; az erdôben 212
lépcsô vezetett vissza az ebédünkhöz. Némi
pihenés után megint bobozhattunk.
Egy búcsú kóborlás után Edit néni javaslatára busszal a Kékes felé indultunk. 45 méter
magasan egy retro kávézó van. Nem nagyon
várja a látogatókat, de érdekes volt a 8000
mini palackból álló gyûjtemény.
Egy szinttel feljebb lenyûgözött bennünket
a párás, aranyló, délutáni napfényben ragyogó körpanoráma, miközben sétáltunk a tornyot övezô nyitott teraszon.
Az ország legmagasabb csúcsán eddig még
egyik gyermek sem járt. Mindnyájan átéreztük a hely jelentôségét. Kora este, 5 órára
értünk vissza az iskolához az emlékezetes
kirándulásról.
Diákjaink, akik jutalom kirándulást kaptak
idén: Csernik-Thin Szebasztián, Zrinyifalvi
Eszter, Tóth Levente, Kádár Lôrinc, Szomolányi
Dorotta, Vágujhelyi Zita, Bényei Emil Bence,
Haás Anna Eszter, Halászi Réka, Katozka
Benjámin, Kútvölgyi Réka, Metzger Enikô,
Szabadhelyi Csenge, Tóth Máté, Tóth Sára,
Tóvölgyi András Bence, Tóvölgyi Viktória
Ágnes, Zabó Vivien, Kádár Ilona, Marján
Gyöngyi és Stollmayer Róbert.
Szívbôl gratulálunk nekik!
Kádár Eszter

Kádár Eszter, a nyolcadikosok osztályfônöknôje
viszi búcsú útra a gyerekeit. Búcsúznak az
iskolától, a még ott maradó tanulóktól,
tanároktól, és saját általános iskolai éveiktôl. A
megszeppent
másodikosok
ﬁgyelik
az
elmenôket.

A második osztályosok Esztergomba kirándultak, ahol megtekintették a Duna Múzeumot. Az interaktív kiállítás nagyon érdekes volt a gyerekek számára. Jutott még idejük arra is, hogy átsétáljanak
“külföldre” a Mária Valéria hídon. Az összeszokott társaságot nem zavarta sem esô, sem szél, kedvük
töretlen volt egész nap. Ebben persze sokat segítettek a kísérô tanárok: Lukácsné Farkas Gabriella
osztályfônök, Wölffné Gyurasics Mónika és Márkusné Szanyi Rita tanárnôk.
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Cutus:

Dumáltál?
A nyolcadik “a” padsorában ültem,
néztem, hogy úszik el a jó doli.
Alig hallottam, szorzásba merülten,
hogy fecseg a Bálint, és hallgat a Zoli.
Mintha az agyamból elfolyt volna tova,
Nem tudtam, hogy mit kell írnom, hova!
Mint az izmok, ha testnevel az ember,
Liheg, talpra áll, bukfencet vet, inkább ás
úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedett el
minden akarat és minden tanulás.
Mint mikor Éva néni, ringatott, mesélt
s mondta a történelem minden szennyesét.
És nem volt idônk sokat heverészni.
Ha Eszter néni elibénk állt,
És úgy, mint ha kínaiul kérdik
a jegyellenôrt - néztem a tanárt.
egykedvû, örök esô módra hullt,
az egyes, de ez ma már a múlt.
És a duma csak folyt. Én csak henyéltem,
egy melléknév elrejtett tövén,
mint két kulák a megsárgult képen
a személyi kultusz idején,
Az idô árján lettünk férﬁak - nôk,
lettünk mi mára a gimibe menôk!
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AZ EGYESÜLET
HÍREI
Köszönet
a kedves
„kutasoknak”
Mint tudják, együttmûködési
szerzôdést kötöttünk egy környezetvédelmi technikusokat képzô
intézménnyel, a Petrik Lajos
Szakközépiskolával. Júniusban
több mint két héten át járták a
hegyoldalt, és bekopogtak mindenhová, ahol kutat láttak, vagy
ahol érkezésük idôpontját sikerült
elôre egyeztetni.
A diákok közel 50 kutat mértek
be. Mérték a kútgyûrû magasságát
a tengerszinthez képest, a kútvíz
szintjét, sôt mintákat is vettek,
hogy megvizsgálhassák a víz agresszivitását, annak az épületalapokra gyakorolt hatását. Vizsgálták
a nitrát és foszfát tartalmát, valamint a víz keménységét, amely az
öntözôvíz használata szempontjából meghatározó.
Köszönjük a kedves hegylakóknak, hogy segítették ôket munkájukban. Ezzel nem csak a diákok
okulásához járultak hozzá, hanem
segítettek bennünket, hegylakókat
is, az alattunk csordogáló víz várható kellemes, vagy éppen kellemetlen hatásainak megismerésében. A vízminôségi vizsgálatokról,
beszámolunk októberben a bemért
kutak tulajdonosainak. A feldolgozás eredményét, a maximális-talajvízszint térképet pedig minden
érdeklôdô számára elérhetôvé
tesszük.
Gôgh Zsolt,
környezetvédelem-tanár,
és az Egyesület Vezetôsége

HAVILAP (MKM 226.674/1998)
Kiadja:
Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete,
1037 Bp., Toronya u. 33.
Telefon: 430-1326
E-mail: egyesulet@ohegy.hu,
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,,Egynek minden nehéz,
sokaknak
semmi sem lehetetlen”

Köszönet az Óhegy Napokért
Kilencedik Óhegy Napokkal egyidôben számtalan
rendezvény zajlott a kerületben, mégis a Krúdy szellemében szervezett rendezvény a szokottnál több
látogatottságnak örvendett. Dr. Saly Noémi elôadása
és Gedeon Péter kiállítása sokakat idevonzott, még
más kerületekbôl is. A szombati színielôadás és
táncbemutatót követô vacsora mind - mind igen jó
hangulatban zajlott, a költôverseny és kalapverseny
után Tauner Tibor is dalra fakadt, ami nagyon feldobta a közönség hangulatát. Talán a harmadik nap
rossz idôjárása riasztotta el a kerti fôzôverseny
szakácsait, fôzetek kóstolóit, de a jó hangulat azon a
napon sem hiányzott.
A rendezvény színvonalas, ugyanakkor kellemes
hangulata mögött a szervezôk találékonysága,
tapasztalata, kemény munkája állt. Ôk szabadidejüket
és olykor anyagi erôforrásaikat sem kímélve, merô
lelkesedésbôl, önzetlenül tették mindezt az Egyesület
asztalára. Kik voltak ôk?
A rendezvény fô szervezôje, az egyesület
ügyvezetô elnöke Benyóné Dr. Mojzsis Dóra, aki
nemcsak szabadidejét áldozta fel, hanem szervezési
tapasztalatain túl kamatoztatta szakmai tudását is.
Dolgozott azért, hogy a három napos rendezvény ne
csupán kellemes, szórakoztató idôtöltés legyen,
hanem a látogatók szellemi gyarapodást is szolgálja.
Társa volt ezen munkában Rafﬁnger Éva, aki most
nem mint koreográfus, hanem mint dramaturg rendezô vett részt a munkában. Köszönjük Papp János
színmûvésznek a felolvasó színház rendezésében
végzett munkáját, Horváth Péter mesterszakácsnak,
aki másnap idejét és kiváló szakmai tudását adta a
szakács- és sütiverseny elbírálásához.

Fô szerepet vállalt a program megrendezésében és
az elôadásokban Cseresznyák Veronika, Etelközi
Péter, Holup Marcell, Pirchala István, Szász Kálmán,
Harkai Csaba és Harkai Ági, Havas Judit és Havas
Gábor, Kántor Béla és Kántor Ildikó, Lázár Sarolta és
Dónál’O Neil, Varga Béla.
Köszönjük továbbá a csülkös bablevest Kiss
Katinak és inasainak Rafﬁnak és Révész Rozinak, és
persze a két kiváló pincérnek: Benyó Dávidnak és
Pázmándy Benjaminnak.
És még akkor nem beszéltünk a számtalan segítôrôl,
akik további fô feladatokat vállaltak, mint például
Novath Ildi és Laci valamint ﬁuk: Lala, Köszönjük az
egyesület további lelkes tagjainak, akik dekorációs
munkájukkal, beszerzési körútjaikkal, süteményeikkel
segítették a program megszervezését, lebonyolítását.
Itt köszönjük meg Mikes Kriszta, Mikes Balázs, Kiss
Gabi és Kiss Bogdán munkáját is.
Az Óhegy Egyesület Elnöksége végül köszönetet
mond a rendezvény fô támogatóinak: ÓbudaBékásmegyer Önkormányzatának, az Interspar
Óbuda üzletvezetônek Berkics Bernadettnek, a
Pitzza Paradicsom Kft.-nek, az Óbudai Múzeum és
Könyvtár vezetôinek, a Dallas Benzinkút üzletvezetôjének Babinszky Barbarának, a FSZEK Krúdy
Gyula Könyvtárnak, az Óbudai Múzeumi Kávézó
vezetôjének, Mészáros Gábor virágkereskedônek, az
Óbudai piacon a Rita Virág szalonnak és Kun
Tibornak.
Búcsúzunk a nyájas olvasóktól, egy év múlva jubilál az Óhegy Napok szervezôstábja, amikoris a fô
témája „A barokk Óbuda és a Zichyek” lesz!
(az Egyesület Vezetôsége)

Bridzs klub hírei
Sajnos korábban érkezett a nyári pangás a bridzsben is.
Sokaknak már más elfoglaltsága van, így néha elég kevesen
vagyunk. Az lenne jó, ha most is többen tudnánk eljönni
kártyázni, de legalább a Ház hétvégi rendezvényein részt
vennénk. Ha azt szeretnénk, márpedig szeretnénk, hogy
megmaradjon nekünk a terem, ahol bridzselünk, ahol az
összejöveteleinket jó körülmények között tarthatjuk, akkor
el kellene jönnünk a meghirdetett programokra is. A Ház
nagy küzdelmet folytat a fennmaradásáért, azért szervezi a
különbözô összejöveteleket, hogy költségvetésének anyagi
forrását elôteremtse, kiegészítse. Nagy igyekezettel, lelkesedéssel megvalósított nívós rendezvényekrôl van szó, ahol
biztosan jól éreznénk mindannyian magunkat. E kis kitérô
után újra a bridzsrôl.
A Magyar Bridzsszövetség által meghirdetett Országos
Bajnokság Negyedosztályú versenyén lehetôségünk nyílt
minôsítések megszerzésére. Közülünk is neveztek
néhányan. A negyedosztályú versenyeket saját klubunkban
játszhatjuk le. A résztvevôk pontjaik alapján, vagy negyedosztályú, vagy magasabb minôsítést érhetnek el. Az értékelés
módja megváltozott, a számunkra szokatlan, de a nemzetközileg elfogadott IMP számítást kell alkalmazni.
Lovász Marietta

Állandó programok
a Táborhegyi Népházban
1037 Budapest, Toronya u. 33.
Pilates torna hétfô, szerda, péntek 8.00-9.30 h
Bridzs klub szerda 18.00-22.00 h
Képviselôink fogadóórái:
Menczer Erzsébet a hónap elsô csütörtökén
16.00-18.00 h - Fidesz Iroda, Kaszásdûlô utca 7.
(t: 367-8791)
Sáringer Kálmán a hónap elsô keddjén,
17.00-18.00 h - Táborhegyi Népházban.
Szepessy Tamás a hónap harmadik szerdáján
16.00-18.00 h - Fidesz Iroda, Kaszásdûlô utca 7.

Már a Facebook-on is
megtalálhatóak vagyunk,
az
Óbuda Hegyvidékiek
Egyesülete címen!
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Remetehegyi úti ingatlanirodám
tevékenysége Óbuda hegyvidéki
ingatlanok értékesítése és bérbeadása.

Iroda: Remetehegyi út 52.
Tel/fax: 1-388-5919
Telefon: 06 30 378-5113
AKTUÁLIS AJÁNLATAIM:
ELADÓ-KIADÓ! II-III. kerület határán
800 m²-es telekrészen, 204 m² lakóter,
nappali 3 hálószobás, panorámás családi ház.
Ir. ár: 99,8 MFt / Bérlet: 550 eFt/hó
Bels-Óbudán, csendes utcában, kétszobás,
újszer, bútorozatlan lakás, kültéri gépkocsi
parkolóval KIADÓ! Azonnal költözhet!
Bérlet: 85.000.- Ft/hó
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