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10 éves a lap!

Sikeres folytatást!
Mirôl is illik szólni

ezen a kitüntetett he-
lyen? Mindenek elôtt az
ôszinte tisztelet és elis-
merés szavai illenek ide,
hiszen létrehozni vala-
mit, ami korábban nem
volt, mindig komoly do-
log. Közös vonásuk,
hogy rendre csak jóval
késôbb látjuk be,
mennyire! A cél tiszta
volt, az út járatlan és rö-

gös, közösségi életet lehelni a szép-csúnya emlékû Nép-
ház falai közé.

Kevésbé volt szép, amikor pártházzá avanzsálták, de fe-
lejthetetlenül szép volt, amikor építettük (életemben
elôször toltam talicskát két szál pallón), amikor iskolai
színielôadásra próbáltunk színpadán (persze, hogy ne-
kem jutott a Döbrögi), amikor vasárnaponként a hegy
egyetlen televízióján néztük a „Tenkes kapitányát”.

Meggyôzôdésem, abban a munkában ki-ki saját szép
emlékeibôl volt képes erôt meríteni, és eredményre vin-
ni a Ház visszaszerzését. A többi már ment, mint a kari-
kacsapás.

Ismerik a viccet: „– Mondja, hogy van? – Jól. – Kicsit
bôvebben? – Nem jól.” Nos ez a karikacsapás is rejt egy
pici túlzást.

Nem hiszem, hogy bármelyik vezetôség kevesebb
munkával megúszhatta, mint amit 2001–2003. között mi
belefektettünk. Álljon itt egy névsor, köszönetként:

Budaházy Tünde, Etelközi Péter, Novath Ildikó, Mezei
Rudolf, Mójzsis Dóra, Laubálné Raffinger Éva, Prazsák
Magdi, Sáringer Erzsébet, Vadász Gábor, Zsigóné Kühner
Eszter, mûvelôdésszervezôink: Hiller Adrienn, Soós Ibo-
lya. Az újság szerkesztôsége: Bérci Mária, Cseresznyák Ve-
ronika, Jármayné Tatár Judit, Piroch Zsuzsa, Szász Kálmán.
Teleház: Turi László, gondnokaink: Bódi Erika, Gib János.

Legyetek valamennyien büszkék, hogy sikerült a Ház és
az Egyesület mûködésében a korábbinál rendezettebb
körülményeket teremteni, remek gondnokokat és
mûvelôdésszervezôket találni, erônkhöz, és az önkor-
mányzat szerepvállalását erôsítve a házat szebbé vará-
zsolni, a fûtési rendszerünket felújítani, a Teleházat alig
használt gépekkel ellátni, és sok-sok programot szervez-
ni. Közöttük olyan „Nyílt napot” is, amelyen a hegy mó-
dosabb vállalkozásai, annak vezetôi megtisztelve a közös-
séget, jelentôs támogatásokkal enyhítették örökösen ne-
héz pénzügyi helyzetünket.

Kedves szerkesztôtársak! Belegondoltatok, mennyivel
nehezebb dolgunk lett volna, ha egy jól fésült lapot ve-
szünk át? De még ebben is szerencsénk volt, hiszen a be-
lefektetett munka eredményeként még ma is – a szép, új
logóval koronázva – ôrzi az általunk, no meg örökké se-
gítô, (az újságcsinálásban egyetlen hivatásos) barátunk,
Szûcs Gábor, valamint tördelôink, Posztós János, Sárközi
András, Girgász János által kialakított arculatot.

A jelen önmagáért beszél, hatalmas, vegytiszta
minôségi ugrás. Sikeres folytatást Felcsuti Laci barátom-
nak és csapatának, a lap szerkesztôinek!

Rajnák László

Erdélyben járt az Egyesület
Erdély – ennek a titokzatosan zengô névnek hallatán, azt hiszem, nincs olyan magyar szív, amelyik

nem dobogna hevesebben, mint annak elôtte. Az erdôk, a Kárpátok fenyveseinek zúgását, suhogását
halljuk ebben a névben, miközben érezzük, hogy az Európán végigzúduló történelem csatáinak fegyver-
csörgését és a dicsô múlt világfordító nagyjainak büszke szavait is magában rejtegeti. A tûzzel-vassal
pusztító háborúk, szerencsére, kisebb rombolást végeztek Erdélyben, mint a Kárpát medence ked-
vezôtlenebb adottságú részein. A hegyek, a szorosok jobban megvédték az embereket, a településeket,
így természetesen a hagyományokat és a kultúrát is, mint egyebütt. Ezt a megvédett, megôrzött kultú-
rát kereste fel nemrégiben egyesületünknek egy autóbusznyi, lelkes kis csapata. (Folytatás a 3. oldalon)

Idén negyedszer vehettünk részt Egyesületünk
nagy, szezonzáró rendezvényén, ami már harmad-
szor, a középkor jegyében zajlott. A három napos
esemény színvonalas és változatos programokkal,
kulturális, szórakoztató és gasztronómiai élmé-
nyekkel várta az érdeklôdôket.

Nyíri Csaba, a Polgármester úr kabinetfônöke,
nyitotta meg az ünnepséget, Óbuda középkorát
idézve. Köreinkben köszönthettük Hoffman Iván
képviselô urat is.

Az elsô nap vendégeit a labdarúgó-világbajnok-
ság nyitómeccse megtizedelte, de még így is sokan
nézték meg a Mare Temporis színielôadását, Kon-
koly Iván kiállítását, és nagy érdeklôdés kísérte
Kiss Imre „Pilis titkai”-ról szóló, régiónk középkori
eseményeit összefoglaló elôadását is.

Másnap újra nagy sikere volt a királyi lakomá-
nak, Piroch Gábor kaszkadôrcsapatának, és a ven-

dégekkel kedvesen viccelôdô Mandzsárónak, a Tü-
zek Királyának. A színes program dalnokversennyel
és reneszánsz táncházzal záródott.

Vasárnap az ízek napja volt. A csodálatos idôjá-
rás, a zöld kert nyújtott idilli hangulat, a szakácsok
és házi cukrászok finomságai kellô miliôt teremtet-
tek ahhoz, hogy köszönetet mondjunk az új kert tá-
mogatóinak és segítôinek. Az Elnökség köszönô
okleveleit tisztelt vendégünk, Szabó Magdolna al-
polgármester asszony adta át, aki a kertépítés ön-
kormányzati támogatásáért maga is közbenjárt.

Vasárnap estefelé fáradtan telepedtek egy asz-
talhoz a szervezôk, de örömteli érzésekkel. Ezen a
napon mintha történt volna valami. Sok új kedves
arc jelent meg a házban, új kapcsolatok, barátsá-
gok szövôdtek. A szervezôk nem mérlegeltek, nem
értékeltek, de mindegyiküknek elégedett mosoly
ült az arcán. (Szerkesztô)

Óhegy napok – 2006
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APRÓHIRDETÉSEK
• BÚTORKLINIKA A HEGYEN. Mindenféle bútor javítása, felú-

jítása, antik és stílbútorok szakszerû restaurálása! tel: 388-2464
vagy 20-378 8017

• DR VOJCZEK ÉVA bôrgyógyászat, kozmetológia, pszichoterá-
pia, pszichodermatológia, 1033 Bp., Tavasz u. 7. tel: 30-9540-
952, e-mail: vojczekeva@freemail.hu, web: www.vojczek.hu

• AZ ÓHEGY EGYESÜLET új címerével nyomott, különbözô mé-
retû ujjatlan és ujjas trikók kaphatók, 1200 és 1500 Ft-ért, a Tá-
borhegyi Népházban. Megvásárlásukkal erkölcsileg és anyagi-
lag támogatja az Egyesületet. (Tovább tájékozódhatnak a 
430-1326 telefonszámon).

Gratulálunk!
Kitüntetik az „Operettvilág mûvészházaspárt”
Pünkösdkor, a hagyományos nyári turisztikai sze-

zonnyitó alkalmával, Siófokon került átadásra a „Kál-
mán Imre emlékplakett”, amelyet idén a szerzô
életmûvét kiemelkedôen ápoló Zsadon Andrea és
Szolnoki Tibor mûvészek, az Operettvilág Együttes
létrehozói és vezetôi kapták. Ezzel több éves mûvé-
szi és színházvezetôi munkájukat kívánta elismerni
Siófok város Önkormányzata, a turisztikai és színhá-
zi szakma egyetértésével. A díj átadója dr. Kolber Ist-
ván miniszter úr volt.

A két mûvész az Operettszínházban számos Kál-
mán Imre elôadásban mûködött közre. Egyéni, kül-
földi meghívásaik is többnyire a szerzôhöz kötôdnek.
Az Operettvilág Együttes a magyaros temperamen-
tumot hangsúlyozva érte el nemzetközi sikereit. A
hazánkba látogató turisták és az itt élôk magas szín-
vonalon elôadott produkciókat láthattak és láthat-
nak mûködésük során. (szerkesztôk)

Szeptember második hétvégéjén, szombat este
Rajnák Lászlónak, az Egyesület elnökének kezdemé-
nyezésére utcabál volt a Királylaki út végén. Ez itt ná-
lunk már hagyomány, – ha az elmúlt két évet nem
számítjuk, amikor szünetelt e nemes kezdeményezés
–, elmondhatjuk, hogy hosszú évek óta imígyen kö-
szönti és búcsúztatja a nyarat az utcabeli lakosok egy
része. Azaz, évente kétszer a hosszú Királylaki út ezen
utolsó szakaszának összes lakója kap egy kedves
invitálást a postaládájába. Minden évben – érdekes
módon – általában ugyanazokat az arcokat lehet lát-
ni. Ki hosszabb, ki rövidebb idôre felbukkan, megáll
legalább pár szóra vagy vakkantásra, felnôttek, gye-
rekek, kutyák egyaránt.

***
Amikor kissé megkésve, színházban töltött esti

programomból való hazatértem és „átvedlésem"
után én is odasétáltam, a következô kép tárult a sze-
mem elé: Az utca egyik oldalán két sátortetô, alatta
asztalok, a házigazda és a figyelmes szomszédok jó-
voltából megpakolva minden földi jóval, étellel, ital-
lal, mellette bogrács angolnából készült halászlével.
A gyerekek, mint menô lemezlovasok, varázsolják elô
a zenedobozokból a különbözô zeneszámokat, tánc-
versenyt rendeznek, s a versenyre benevezô párok
számot kapnak a hátukra, mint a nagyoknál. Bicajoz-
nak, röhögcsélnek, vicceket mesélnek, remekül érzik
magukat, miközben szüleik ott álldogálnak a sátrak

körül kisebb-nagyobb csoportokba verôdve, pohár-
ral a kezükben, hogy koccintsanak és folytassák a
beszélgetést, adomázást, amíg csak jólesik. Persze
nem csak a gyerekes szülôk verôdnek össze ilyenkor,
hanem bárki, aki kedvet érez ahhoz, hogy kicsit be-
szédbe elegyedjen közelebbi vagy távolabbi szom-
szédaival. Ennél jobb alkalmat elképzelni sem lehet
az ismerkedésre. 

***
Az est tehát vidáman, igen jó hangulatban telt.

Hogy mikor tért nyugovóra az utolsó „királylaki", ar-
ról nem tudok beszámolni, de arról igen, hogy ami-
kor éjfél után fáradtan, vissza-visszanézve hazabo-
torkáltam, mosolyra húzódott a szám, az ott bebeto-
nozódottan álldogáló és nevetgélô emberkoszorú
láttán. 

***
Lehet, hogy más „utcáknak" is megtetszik az ötlet,

és jövô tavasszal, kora nyáron, hétvégeken, hol in-
nen, hol onnan felhangzik majd e jókedvû hegyi ri-
csaj? Higgyék el, semmi különös nem szükségeltetik
hozzá. Nem kell azonos vagy hasonló foglalkozás, ér-
deklôdési kör, családi státusz, politikai vagy világné-
zeti hovatartozás, mert ab ovo megvan a közös ne-
vezô: a (jó) szomszédság.

JéTé]é
Megjelent: 2003. szeptember, 

VIII., évfolyam 8. szám

Kiss József:

Oké, Néro 

Aquincumban
Színházi esték az Aquincumi Múzeumban
(Szentendrei út 139. tel.: 430 1081)

Szeretne Rómába utazni? Egy vidám estét tölteni
az Örök Városban? Meglátogatni a gladiátorokat,
megismerkedni Néróval, megtekinteni a rabszolga-
piacot? Anyáink, apáink, nagyszüleink csak moziban,
filmen, Önök azonban élôben láthatják a két hóhá-
nyó szórakoztató kalandjait Néróval, a kegyetlen ró-
mai császárral – ha nem is a Colosseumban, de szí-
vüknek talán százszor kedvesebb Aquincumi Múze-
um hangulatos romkertjének szabadtéri szinpadán.

Az „Oké, Néro Aquincumban” címû darabot Balázs
Péter rendezésében, július 14., 15., 16., 21., 22., 23-
án esteláthatják tehát a kedves nézôk. Jegyek a hely-
színen válthatók, illetve az aquincum@iif.hu e-mail
címen rendelhetôk.

Archívumunkból válogattuk:

Utcabál a Testvérhegyen

És jött Mandzsaro, a „Tüzek Királya”! Majdnem
torkunkon akadtak a lerágott csirkecsontok! Csak itt,
csak most, csak nekünk! Álmélkodás, borzongás:
tényleg lenyeli a tüzet? És tényleg! Majdnem! Leg-
alábbis a szájában alszik el a fáklya. („Erre inni kell!”
– hördül fel a királyi udvar a lakoma-asztalnál.)

Emellett egy lélekbúvár veszett el benne (szeren-
csére nem nyomtalanul): természetesen azokat szúr-
ja ki magának, akik elôször vannak itt, vagy nem sze-
retnék, ha észrevennék ôket. Ám elôle nem lehet el-
bújni! Ledobja köpenyét, és – kis fricska a más ud-
varokban fellépô kigyúrt fiúknak – mutatja izmait: és
látjuk is, hogy szinte vannak! Közeledünk a csúcs-
pont felé: végighúzhatjuk karján a tûzcsóvát, és sze-
me se rebben.

Kis közjáték: Rafi – izgalmában, hogy jobban lás-
son – leesik a székrôl. Riadalom, megsérült valaki?
Szerencsére nem, csak a királynak gurult az asztal alá
a koronája. Mindenki visszakerül a helyére. Még
gyorsan elnyelésre kerülnek  a maradék tüzek, köz-
ben elképzeljük ugyanezt szöges ágyon, vagy pará-
zson! Nôi sóhajok jelzik az átélést, kezünk megáll a
levegôben a feszültséget enyhítô pálinkás pohárral...
aztán gyorsan lenyeljük. (Na nem is a poharat, nem

is a tüzet, hanem a „tüzes vizet”!) És amikor már fo-
kozhatatlan az izgalom, turbánleemelés, meghajlás;
a Tüzek Királya távozik. Majd ováció és taps, de rá-
adás nincs (elégtek a fáklyák).

Reméljük, hogy minél elôbb újból részünk lehet
egy hasonlóan kellemes borzongásban (télen is jól
jöhet egy is tüzesség!) Köszönjük a fantasztikus él-
ményt, kedves Keleti Tûznyelô, visszavárunk!

A lelkes rajongók nevében:
Benyóné Dr. Mojzsis Dóra

Középkori Óhegy Napok

A tûznyelô

Apród kedvence

Tejfölös lencsefôzelék füstölt csülökkel
Hozzávalók: 1 db 1 kg-os füstölt csülök, 1 kg len-

cse, fél liter tejföl, 2 nagyobb fej vöröshagyma, 6-8
gerezd fokhagyma, babérlevél, só, bors, majoránna,
pirospaprika. Elkészítés: a csülköt puhára fôzzük,
majd a csontról levágjuk, a hagymát megpirítjuk, pi-
rospaprikát adunk hozzá, összekeverjük a lencsével,

majd a csülök levével felöntjük, hozzáadjuk a dara-
bolt csülköt, és puhára fôzzük. Ízlés szerint fûszerez-
zük, hozzáadjuk a fokhagymát és a babérlevelet, a vé-
ge elôtt 10 perccel a tejfölt. Egyet rottyan, és kész.

(Elkészült az „Óhegy Szakácsa – 2006” versenyen)
Tóth Lali
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Erdélyben járt az Egyesület

A szombat délután indító programjaként nem is
kívánhattunk volna jobbat, rácsodálkozhattunk Küh-
ner Ildikó ruhatervezô történelmi korok ihlette ruhá-
ira. Az anyagok, a szabás, a díszítések, a színek kaval-
kádja ámulatba ejtett. A ruhák, egy-két kivételtôl el-
tekintve, megfelelnek utcára és alkalomra, bálba
(vagy éppenséggel a Középkori Óhegy Napokra!). S
hogy nem csak szemet gyönyörködtetôek, de viselni

is nagyon kellemes ôket, azt – szerencsémre – ma-
gam tapasztalhattam.

Ildikónak már sok bemutatója volt, többek között
a Nemzeti Múzeumban, ahol egyébként megtekint-
hetôek a múzeum részére készített reneszánsz és ba-
rokk ruhái is. Az ókorban is otthon van, ahogyan azt
a nálunk bemutatott gyönyörû római kori nôi ruha is
bizonyította. De láthattunk honfoglalás, középkor és
századforduló ihlette kabátokat, ruhákat is, mindezt
szakavatott konferálás keretében, azaz Páczelt And-
rea textiltervezô tolmácsolásában. Végül a
mûvésznô saját maga mutatta be egyik kedvenc ru-
háját – és ebben vett részt késôbb a középkori lako-
mán.

Legszívesebben rögtön megrendeltem volna vala-
melyik hozzám illô ruhát, de sajnos a királyi birtokok
idén gyengén jövedelmeztek! Reméljük, jövôre már
többen is megengedhetjük magunknak az új kollek-
ció egy-egy darabjának megrendelését!

Köszönjük a divatbemutatón való tevékeny mûkö-
dést Dobrovics Erikának és Zsigó Annának!

Benyóné dr. Mojzsis Dóra

(Folytatás)
A kirándulás résztvevôi finom házi

süteményeket és jófajta erdélyi cujkát
(szilvapálinka) is hoztak az elôhívott
fényképfelvételek és rögzített digitális
fotók mellé – kísérônek –, a csütörtök
délutáni (22-i) nosztalgia bulira. A de-
rûs társaság újra megcsodálhatta – a
vetítô jóvoltából – a gyönyörû tájakat,
épületeket, miközben fölidézve egy-egy
epizódot visszaröpíthette magát a nem
is olyan messzi múltba, május utolsó
napjaiba. A meghívott vendégek ugya-
nekkor, ugyanitt megismerkedhettek a
Székelyföld nevezetességeivel.

A kirándulók ugyanis Erdélyen belül
legfôképp a Székelyföldet, az öt székely
szék területét barangolták be. A ma-
gyar–román határt átlépve elôször a
Kalotaszegen fordultak meg – Bánffihu-

nyadon, Magyarvalkón, Kôrösfôn –,
majd következtek Aranyosszék neveze-
tességei: Torda, Torockó, a Székelykô.
Az Aranyos-folyó – Aranyosszék név-
adója – épphogy beletorkollik a Maros-
ba, vizét a sebes folyó már a saját szé-
kébe, Marosszékbe viszi tovább. A Ma-
ros felsô szakaszán a megyeszékhely,
Marosvásárhely elegáns fôtere – a Ró-
zsák tere – és a peremén álló, gyönyörû,
szecessziós Kultúrpalota kápráztatta el
ôket. Marosszék után már a Hargita-
hegység lábához kúszó Udvarhelyszék
következett, majd feltárulkoztak Seges-
vár, Székelyderzs, Homoród, Szászher-
mány pompás erôdtemplomai, emlék-
helyei. Az Olt felsô szakasza mentén,
keletre, aztán elôtûnt a legendák Erdé-
lye, a Gyergyói- és Csíki havasok vidé-
ke, azaz Csíkszék. Szinte minden csoda

megtalálható errefelé, ami a mesék, le-
gendák Erdélyét jelenti: Tusnád, Mádé-
falva, Csíkszereda, Csíksomlyó, Gyer-
gyószentmiklós havasoknak támaszko-
dó házai, templomai és a természet
csintalan játékának lélegzetelállító pro-
dukciói – a Szent Anna-tó, a Békás-szo-
ros, a Gyilkos-tó. Aztán kisvártatva
elôbukkant, a Keleti- és a Déli-Kárpátok
alkotta öbölben Erdély legkeletibb szé-
ke: Háromszék. Úgy tûnik, hogy itt, a Fe-
kete-ügy folyócska völgyében gyûltek
össze a legfurfangosabb székelyek,
mert három kicsi széküket, az Orbait, a
Sepsit és a Kézdit összeforrasztották és
mindössze egy széknevet adtak neki: a
Háromszék nevet. A történelem és a le-
gendák persze errefelé is elkísérték a
jámbor utazókat Kézdivásárhely, Sepsi-
szentgyörgy, Gelence, Zabola, Prázsmár
utcáin. Aztán a székek és a szépségek

elfogytával következhetett a visszaút,
minek során a sok-sok élménnyel jól
megpakolt hegyvidékiek – mármint az
autóbusz utasai – nekiláthattak meg-
emészteni, feldolgozni magukban a lá-
tottakat.

Azon a bizonyos csütörtök délutá-
non, a Népházban összegyûlt, öt széket
megjárt társaság jól vizsgázott utazás-
ból, mert szinte mindenki pontosan
emlékezett a képek segítségével felidé-
zett helyszínekre, a legendákra és a tör-
téneti eseményekre is. A késô estébe
nyúló baráti csevegés, poharazgatás vé-
gén, abban a reményben búcsúzkodtak
és váltak el egymástól, hogy ez a kirán-
dulás egy újabb állomása volt a kárpá-
taljai túrával megkezdett utazássoro-
zatnak, és hogy folyt. köv. Úgy legyen!

A nosztalgiadélután krónikása
Szász Kálmán

Történelmi ruhák bemutatója Kühner Ildikó
iparmûvész alkotásaiból

Csíkdelnei templom Zs. Á. felvétele

Szászhermány - szász templomerôd lakócellái (fotó: F. L.)

Középkori Óhegy Napok

A divatbemutató

A középkori Óhegy Napok Királyi lakomáján
kínált fatálon sült csirke látható, olajban
áztatott fûszerekel körítve, fûszercsokorral
díszítve (tárkony, kakukkfû, petrezselyem,
kapor, snidling, stb.), és ízei gyümölcsökkel
(citrom, dinyne, meggy, szôlô, narancs, stb.)
gazdagítva, egyben színesítve.

(szerkesztô)
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A Jablonka park építésének „gyorsasága” könnyen
összetéveszthetô egy „Luca-szék projekt” megvalósu-
lási sebességével.

De kérem, hogy ezen senki se csodálkozzon. Ezút-
tal nem a kivitelezôk tehetnek róla. A terület az el-
múlt idôkben senki földje (vagy talán ezer gazda föld-
je) volt, vagyis mindenki azt csinált rajta, ami éppen
az eszébe jutott. Oda telepített közmûvet ahová
akart, oda rakta le a sittet, ahol éppen kényelmes
volt, úgy épített utat, ahogy az sikerült.

Most a rendcsinálás lassú folyamata látható. A
közkert építésének ügye nem határolható el sem a
Jablonka út kiigazításától, sem az Üde utca kialakítá-
sától, de még talán a buszmegálló helyétôl sem. Az
építésnek így aztán ezer szereplôje van. Legalább két
útfenntartó társaság, legalább hat közmûszolgáltató
és alvállakozója, három beruházó, megannyi kivite-
lezô fôvállalkozó és alvállalkozó, rengeteg hatóság,

és még sokan mások. Minden függ a másiktól, és ar-
ra vár.

Lassan azért elkészülnek a támfalak és burkolatok,
talán még a füvesítés elôtt összejön egy hiányzó csa-
tornaszakasz építése is, a Jablonka úti járda aszfalto-
zása, a park finomterep-rendezése, és augusztus vé-
gén megindulhat a humuszterítés, füvesítés. Szép
lesz!

Az is kiderül, mi mindenre nem marad se pénz, se
önként vállalkozó. Humuszra, füvesítésre, növényte-
lepítésre, a kôkeresztrôl hiányzó korpuszra, padokra,
a térvilágításra, stb. Az Ilonka utca csatornája és bur-
kolata pedig legalább egy évre elmarad.

A nagy munkát szerencsére eddig sokan támogat-
ták. Tervünk, hogy a végén ünnepélyes környezetben
mondjunk köszönetet a megvalósulás minden egyes
támogatójának és szereplôjének.

Felcsuti László

Siker…
Hölgyeim és Uraim, örömmel újságoljuk, sike-

rünk van. Lapunk, az Óhegy Hírek hasábjain ér-
tük el. Áprilisi számunkban írtunk a bontásra ítélt
Óbudai Kocsiszín falán levô elsô világháborús
márványtábláról. Ennek sorsát sirattuk. Szabó
Magdolna alpolgármester asszony felfigyelt a té-
mára, és intézkedett a tábla további sorsát il-
letôen.

Lapunk munkatársának elmondta, min-
dannyiunk feladata figyelni közös emlékeinkre,
hagyományainkra. Természetes, hogy gondos
szeretettel megôrizzük azokat. Jelenleg intézke-
dése nyomán a Polgármesteri Hivatal Mûszaki
Osztálya leveteti, majd biztos helyre szállítatja a
márványtáblát, és a késôbbiekben illô helyre fog-
ják elhelyezni. Történik ez mindannyiunk örömé-
re, különös tekintettel azokra a kedves hegyi
szomszédainkra, akiknek, mint említettük is a ko-
rábbi írásunkban, családi nevük is szerepel a je-
les objektumon. ôseikre, a hajdan volt „Beszkár-
tos fiúkra”, akik értelmetlen, korai halált haltak a
huszadik század elsô nagy viharában, tisztelettel
emlékszik az utókor embere.

Köszönjük alpolgármester asszonynak a gyors
segítséget. Mi pedig elmondhatjuk lapunkról: ki-
csi a bors, de erôs.

W. Grass

,,,,EEggyynneekk  mmiinnddeenn  nneehhéézz,,  
ssookkaakknnaakk  sseemmmmii  sseemm  
lleehheetteettlleenn!!””  
Széchenyi

Széchenyi István nagy seprôvel harcba indul a
pesti por és sár ellen. Álma, Buda faluból és a
piszkos poros Pest városkából egy új fôváros
elôvarázslása, ligetekkel, fasorokkal, utakkal, te-
rekkel és sok-sok tisztasággal.

Az ÓHEGY mottóját Széchényitôl kölcsönöz-
tük. A téli sózott homok
nyomai még mindig ott
van az utcákon, mosta-
nában a nyári záporok
átrendezik a hordalé-
kot. Nyeljük is a port
egész évben a rátapadt
p o l l e n n e l ,
s z e n n y e z ô d é s s e l
együtt, és csodálko-
zunk mitôl vagyunk be-
tegek.

Mi lenne, ha követ-
nénk nagy elôdünk pél-
dáját, és a zsörtölôdést
tettekre váltanánk.
Seprôre hegylakó ma-
gyar!!! Mindenki a saját
utcáját tegye tisztába.

P.Zs.

A közkert – július

SZÍNEK VILÁGA ALAPÍTVÁNY

1037 Budapest, Jablonka út 126/B. Szabó Judit, telefon: 367-3620 HEGYI OVIHEGYI OVI
ERDEI KÖRNYEZET • JÓ LEVEGÔ • NYELVOKTATÁS • SPORTFOGLALKOZÁSOK

A fôváros
tiszteletbeli 
utcaseprôje
Gróf Waldstein János 
tréfás vízfestménye

Az idei Óhegy Napok rendezvénysorozat új színfolt-
ja volt (Raffinger Éva ötlete alapján, aki mint hivatásos
cukrász nem indult) a süteményverseny. Tíz kedves
hegylakó társunk tette szívét-lelkét sütijébe, és hozta
tortás tálon, tepsiben vagy tálcán a vasárnapi vendé-
gek elé. A zsûri ez alkalommal maga a vendégsereg
volt, mindenki a tálkába dobott szavazatával jelezte,
mely pályamû ízlett a legjobban. A legtöbb szavazatot
Pilissyné, Gálosfai Hédi kapta, a „Hófehérke” nevû re-

mekére, így ô lett a
hegy elsô sütiverse-
nyének gyôztese.

Az „Óhegy Legjobb
Sütise – 2006” okleve-
let és a gyôztesnek ki-
járó fehér cukrászsap-
kát Szabó Magdolna
alpolgármester asz-
szony adta át ünne-
pélyesen.

Különdíjat kapott
Mezô Virág és Mészá-
ros Kinga, akik az
Egyesület címerét for-
mázták meg alkotásuk-

kal. Az ifjú höl-
gyek lojalitása
külön dícséretet
érdemel. Külön
díjat kapott a 10
éves Etelközi
Laura is, aki éle-
te elsô sütijével
indult (pillana-
tok alatt elfo-
gyott).

M e g e m l é -
kezô oklevelet
kapott a többi
hét versenyzô is,
akik mind másodikak lettek, így Boronyai Orsi a kuglóf-
jával, Cseresznyák Veronika a bólyi túróslepényével,
Gálosfai Jenôné Hédi a túrós alagúttal (gyôztes leányá-
nak volt honnan tanulnia!), Sáringer Erzsi a túrókré-
mes sakktáblatortájával, Tóth Évi gondnokunk, a gyü-
mölcsös túrótortáival, Várkonyi Bea házi mûzliszelet-
tel, Várkonyi Flóra a csokis muffinnal, de egyik sem tar-
tott 3 percnél tovább. Ezen a versenyen azért 
maradtak vesztesek is, ugyanis nem mindenki tudott
kellô idôben a süteményes asztalhoz férkôzni. fl

Pilissyné, Gálosfai Hédi 
a sütiverseny gyôztese

Óhegy Legjobb Sütise

Kinga és Virág sütije.

Nemrég alakult klubunk elvállalta a MAUSZ buda-
pesti régió 4. selejtezô verseny (2006. Június 5.) le-
bonyolítását. Vizi Béla segítségével sikerült egy nem
olcsó, de színvonalas helyet találnunk. A Walhalla
étterem tágas termeiben kényelmesen elfért a 74
versenyzô. Tölünk 18 versenyzô indult, de szép szám-
ban képviseltette magát a Szolnoki UE és a Gyömrôi
SE is. Külön öröm, hogy 5 hölgy versenyzônk is volt,
a lapokból felnézve nem csupa gondterhelt szakállas
fazon nézett vissza ránk.

A verseny elsô felében Pató Mihály nagyon elhú-
zott, 5 gyôzelem, 1 második hely. A végére viszont

rendkívül szoros eredmény született, minden az
utolsó, 10. fordulóban dôlt el.

Mester Feri P.U.M.A. csapatkapitány, a rivális klu-
bok vezetô versenyzôit legyôzve, a dobogó elsô két
helyére segítette klubunk két erôsségét, és megsze-
rezte az 5. helyet. A legjobb nôi versenyzô Szabó Ist-
vánné, a legidôsebb versenyzô Csomor Balázs, a leg-
fiatalab Pató Mihály lett.

A hagyomány teremtésnek szánt „csapdlecsacsi”
díj boldogtalan tulajdonosát itt nem említeném, de
jó humorérzékkel vette át a búfelejtônek szánt itókát
és egy pakli Fekete Pétert. Révész György
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Idén már az új kertben, elôre kiépített tûzrakóhe-
lyeken állították fel állványaikat a szakácsok. Hatan
keltek versenyre, köztük ketten már korábban elnyer-
ték az Óhegy Szakácsa címet, így az újak komoly pró-
batétel elôtt álltak.

Persze senki ne higyje, hogy a verseny komoly,
véres küzdelemmel járt. Tanulságos történetek
hangzottak el ugyan a szakszerû húsvásárlásról, a
hagyma helyes szeletelésérôl, fôzési szokásokról,
fortélyokról, de nem maradtak el a viccek és a vidám
történetek sem.

Rácz András (Óhegy Szakácsa – 2005) Mátyás ki-
rály kedvencét fôzte, szarvaspörköltet gombával.
Farkas Jani (Óhegy Szakácsa – 2004) babos sertésra-
gut készített. Pirchala István egy egyedi faállványra
függesztett bográcsban marhalábszár-tokányt

fôzött, knédlit kínált mellé. Krzyzewsky Miklós ügy-
véd úr egy egyszerû marhapörkölttel indult. Tóth La-
li a gondnokunk apród kedvencét, azaz lencsefôzelé-
ket fôzött rézbográcsban. Gazda Albert sem adta
alább. Saját maga által készített deluxe grillsütôn
számtalan saslikot sütött meg, pontosabban rabló-
húst, felesége pedig görögsalátát készített mellé.

Sokakat hozott el a kíváncsiság. A kert jól vizsgá-
zott, szinte fel sem tûnt, hogy 120-an voltunk. Az al-
só teraszon Kárpáthy Zoltán „Lelemények Mûhelye”
játékok készítésével kötötte le a gyerekek figyelmét.
A diófa alatt a Turunga együttes ausztráliai benszü-
löttek hangszereit szólaltatták meg.

Már egyre nagyobb volt a nyüzsgés a szakácsok
körül, mígnem fél kettôkor minden szakács mintát
adott a zsûrinek, akik félrevonultak és az alapos, fe-

gyelmezett, alkoholtól mentes kóstolások után meg-
hozták döntésüket.

Elsô lett a Krzyzewsky Miklós a marhapörköltjé-
vel. Az étek finom íze, puhára fôt húsa, kellemes
fûszerezése a zsûri minden tagját meggyôzte. Idén
tehát ô kapta az ,,Óhegy Szakácsa - 2006” feliratú ser-
leget, nevét pedig belerójuk annak a nagyméretû
serleg talpazatába, amely mindig megtekinthetô a
Népház vitrinjében. Ha valaki harmadszor is elnyeri
az Óhegy Szakácsa címet, úgy a serleget majd magá-
val viheti. fl

Egy dalnok 

verse

Teljesen igazságtalannak tartom,
hogy rólam ne zengjen dalnok!

Azt gondolom, hogy ha szólna,
valahogy így dalolna.

Asszonyom, asszonyom, édes úrnôm!
Hallod-e víg dalom,
Mely azért szól most,
hogy magasztalja gyönyörû alakod.

Karcsú tested, mint a nád,
kár, hogy XXL-es a ruhád.

Szemed villan mint az éjfél,
dioptriáid száma három és fél.

Fogaid mint felfûzött gyöngysor
Bele is gebedt a fogorvosod.

Járásod, mely kecses s ringó
Dacára, hogy hány a kilód.

Száz szónak is egy a vége
Ma te leszel a Bálnak szépe!

Különdíjas dalnok 
– Kiss Katalin úrhölgy

Ó-hegyi dalnok 

verse
Kegyet kaptam királyunktól
Hogy én is dalnokoljak.
Ne tagadjuk, furcsaságok
Már akkor is voltak.

„Szívem Hölgye” nincsen nékem
De van „Szívem Ura”
Hozzá száll hát az énekem
Akármilyen fura:

Óh, Te Édes Parancsolóm
Tiéd ez az óda,
Te vagy nekem hites uram
Félévszázad óta.

Nem vívhattál értem soha
Egy lovagi tornán,
Ötven éve nem volt csata
Ahová elmenjél,
Állandóan velem kellett
Hogy keljél és feküdjél!

Bocsásd meg hát édes Uram
Azt, hogy még itt vagyok
És e fényes Ó-hegy toron
Tenéked dalolok.

Hû hitvesed:
Nemes erdôalji 
Szendeffy Örzse
Udvari fô gatyamosó

- az Úr 1500+506. 
esztendejében –

Különdíjas dalnok
– Sáringer Erzsi úhölgy

Belôled 

nem elég…

Belôled nem elég,
Bármennyit is kapok
Veled derûs ködben
Peregnek a napok

Ha velem vagy, a világ
Rózsaszínben látszik
S vidám angyal-sereg
Égi lanton játszik

Mikor este végre
Hozzád ér az ajkam
Mennyei bizsergés
Futkározik rajtam

Gömbölyded formáid
Simítja a kezem
Bársonyos illatod
Elveszi az eszem

Torkom is kiszárad
Nyelvem megbicsaklik
Szólni sem tudok már
Csak sóhajom hallik…

Nem köszönt még ilyen
Csoda e világra
Te vagy a végzetem
Ó EGRI LEÁNYKA!

I. díjas dalnok
– Brezovits László lovag

Farkas Jani        Gazda Albert    Krzyzewsky Miklós Pirchala István   Rácz András       Tóth Lajos 

Krzyzewsky Miklós, a gyôztes szakács

Óhegy Legjobb Szakácsa
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2006. július

Ismerjük fel és óvjuk

természeti kincseinket! 
A meleg és a változékony idôjárás ellenére

nyári sétára hívom az érdeklôdô Olvasókat! Az
ismertetett növényeket elsôsorban a réteken és
az erdô szegélyén találjuk meg, érdemes lesz
keresni ôket.

Hegyi here (Trifolium montanum
L.). Száraz erdôk szegélyén, kaszáló-
réteken, sztyeppréteken él ez a pillan-
gósvirágú, közepes termetû, felálló
szárú növény. A hármas levélben a
hosszúkás levélkék fogas szélûek,
színükön kopaszak, fonákukon
selymesen szôrösek. A fehér virá-
gok gömb alakú fejecskét alkotnak,
egy száron rendszerint párosan áll-
nak. Elnyílva vörösbarnára szí-
nezôdnek. V. – VIII. T. E.

Sárga szádor (Orobanche lutea Baumg.).Kö-
zéphegységi here (Trifolium) és lucerna (Medicago)

fajok gyökérélôsködôje. A pillangó-
sok gyökerén nitrogénkötô baktéri-
umok élnek, amelyek nem csak a
gazdanövényt, hanem az
élôsködôjét is ellátják táplálék-
kal. A zöld gazdanövény megter-

meli a fény segítségével a
szénhidrátokat, így az élôsködô

független a fénytôl. Színe soha
nem zöld, szára, pikkelyes levél-

kéi sárgás-vörösek. A tövén erôsen
megduzzadt, szívógyökereit belee-

reszti a gazdanövény gyökerébe.
Csöves pártája vörö-

sesbarna. Virágai sûrû virág-
zatba tömörülnek. „Elszárad-
va” is sokáig látszanak. V. –
VII. N.

Foltos véreslapu (Hypo-
choeris maculata L.).
Erdôssztyepp faj, így száraz
gyepekben, erdôszegélyeken
gyönyörködhetünk benne. A
tôlevelei nagy szétte-
rülô levélrózsát alkot-
nak. A levelek feltûnô

sötétlila foltosak. Innen származik a „véreslapu” il-
letve a foltos - maculata neve. Magas elágazó szárán
nagy fészekvirágzatok vannak, amelyekben a su-
gárvirágok halvány citromsárgák. Szép növény. V.
– VII. E.

Orlay-turbolya (Orlaya
grandiflora /L./ Hoffm.).
Száraz gyepek, cserjések
nem gyakori, de virágzás-
kor feltûnô, fehér virágú
ernyôs növénye. Erôsen
osztott levelei nem
feltûnôek. Virágzáskor elága-
zó szárán az összetett
ernyô „szélsô” virágai
messzirôl látszanak. La-
tin nevében a grandiflora
(nagyvirágú) erre utal. A kis virágok fehérek, a
szélsô virágzatban három virág egyik szirma 1-1,5
cm hosszú, tövéig hasadt. Két nagy nyuszifülre
emlékeztet. VI. – VIII.

Toronyszál (Arabis glabra /L./
Bernh, régen.Turritis glabra L.).
Száraz tölgyesek, bokorerdôk gyako-
ri keresztesvirágú növénye. Igen magas
(60-120 cm) karcsú, sárgásfehér vi-
rágú növény. Régi latin neve a turris
= torony latin szóból ered, innen és
alakjáról kapta a toronyszál magyar
nevét. A terméses példány is

feltûnô. A becôi igen hosszúak (7
cm) és a virágzati tengelyhez simul-
nak. V. – VII. T.

Stollmayer Ákosné

Kerti dolgaink
Júliusban. A kertben a legfontosabb munkák

az öntözés, a talajlazítás és a gyomirtás. Kártevô
rovarok ellen szisztemikus szerekkel csak este
permetezzünk, a hasznos rovarok védelme érde-
kében. Az almát és a körtét esetleg monília el-
len kell permetezni. A száraz, elhalt ágakat a fák-
ról és a cserjékrôl vágjuk le. A rózsák alá ültetett,
tartósan virágzó növényeknek adjunk speciális
trágyát. A pázsitot csak esôs idôben trágyázzuk,
és ne nyírjuk rövidre, hogy a hôség ne okozzon
kárt benne. A cikláment, a császárkoronát és a
fehér liliomot most kell ültetni. A magas
évelôket az idôjárás okozta törés és megdôlés
ellen védjük (kössük össze vagy növénytámaszt
szúrjunk le). A dáliák oldalhajtásait törjük le, ha
azt akarjuk, hogy nagy virágok fejlôdjenek. A ké-
téves virágok (mályva, gyûszûvirág, harangvirág,
nefelejcs, ökörfarkkóró, árvácska, százszorszép
stb.) szabadba vethetôk. A salotta- és a póré-
hagymát szedhetjük. A halványító zeller lombját
össze kell kötni. A fodroskel és más téli káposz-
taféle palántázása most idôszerû. A szárazvirá-
gokat és a díszfüveket –amelyeket a szárazköté-
szetben alkalmazunk – most kezdhetjük szedni
és szárítani.

Augusztusban: A gyümölcsöket csak teljesen
érett állapotban szedjük. A nagyon megrakott
ágakat támasszuk alá. A fiatal gyümölcsfákat rit-
kítsuk meg, és a vízhajtásokat távolítsuk el. A
meggy hosszú hajtásait vágjuk vissza. A málna
leérett vesszôit vágjuk ki. A színes lombú fák,
cserjék alakító metszését végezzük el. A kártevôk
és a betegségek megjelenését kísérjük figyelem-
mel, és ha szükséges, védekezzünk ellenük. Gyo-
mirtáskor vigyázzunk, hogy a késôn virágzó növé-
nyek ne sérüljenek meg. Az évelôket bôségesen
öntözzük, a talaj felületét lazítsuk, szükség ese-
tén kapáljuk, de ne ássuk. A gyomok kelését mul-
csozással akadályozzuk meg. Trágyázzuk meg az
ôsszel virágzó növényeket. Díszmákot és
gyûszûvirágot még lehet vetni. A kétéves növé-
nyek palántáit most és szeptemberben lehet ál-
landó helyükre ültetni. A tavaszi hagymás virá-
gok szaporítóanyagát rendeljük meg. A pünkös-
dirózsa és a fehér liliom legjobb ültetési ideje
most van. A pázsitot gondosan gereblyézzük át,
és ne nyírjuk nagyon rövidre. A hónap elsô felé-
ben a szamócapalántákat ki lehet ültetni. A leter-
mett zöldséges ágyba ültethetünk fejessaláta,
karalábé- és fodroskelpalántát. A nagy rebarba-
ratöveket szedjük szét, és ültessük át. Vethetô
spenót, galambbegysaláta és más téli saláta
magja. A szárazvirágok, a díszfüvek és magszárak
szedhetôk szárazkötészeti alapanyagnak, és fela-
kasztva, árnyékos helyen száríthatók.

Ort János 
kertész

KERTÁPOLÁS, 
PERMETEZÉS

ORT-kert � 30-294-8414

REFERENCIA-KERTEK A HEGYEN!

TERMÉSZETES, FAGYÁLLÓ, KÜLTÉRI

KÔBURKOLATOK
járdára, útra, lépcsôre, lábazatra, kerti tipegônek, garázsbeállónak,

kocka, szabályos, szabálytalan alakzatban

PORPHYR KFT.
1037 Bp., Bécsi út 302. Tel.: 250-6036, fax: 387-9895

e-mail: info@porphyr.hu
web: www.porphyr.hu

EGYSZER ÉS MINDENKORRA!

Telefon: 230-5369,
06 (20) 559-5491
Fax: 230-2819
E-mail: 
petit@petit.axelero.net

TIPOGRÁFIAI KIVITELEZÔ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

tipográfiai tervezés

kiadványszerkesztés

céglogó- és arculattervezés

névjegyek, levélpapírok

készítése,

hirdetések, szórólapok,

tervezése, kivitelezése
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A kiskorú

gyermek tartása
Az a kérdés merült fel, hogy minden körülmé-

nyek között köteles-e az elvált és különélô szülô
kiskorú gyermekének eltartására.

Az ügyvéd válaszol:

A bírósági gyakorlatban a legtipikusabb és leg-
nagyobb számú perek közé tartozik a kiskorú
gyermek tartásával kapcsolatos pertípus, ezért a
Családjogi törvény kiemelten foglalkozik ezzel a
kérdéssel.

A 69/A § rögzíti, hogy a szülô a saját szükséges
tartásának rovására is köteles megosztani kisko-
rú gyermekével azt, ami közös eltartásukra ren-
delkezésre áll. A gyermeket gondozó szülô a tar-
tást természetben, a különélô szülô elsôsorban
pénzben szolgáltatja. Ettôl a szabálytól akkor le-
het csak eltérni, ha a gyermek olyan vagyonnal
rendelkezik, hogy a tartása vagyonának jövedel-
mébôl kitelik. Ebben az esetben azonban kizáró-
lag gyámhatósági jóváhagyással lehet ezt a va-
gyont igénybe venni. Nagyszülôt csak annyiban
lehet az unoka tartására kötelezni, amennyire sa-
ját szükségletei kielégítése után lehetôsége van a
tartásra.

Dr. Krzyzewsky Miklós
ügyvéd

Kérdéseiket, észrevételeiket a 30/942-6535
telefonon vagy az info@krzyzewsky.hu e-mail
címen várjuk!

Mikrokertészet

Árnyékos helyen
A kert egyes részeit különbözô mértékû napfény

éri. Nagy fák, bokrok, vagy az épület által vetett ár-
nyék miatt a legtöbb ilyen hely közvetlen napfényt
rövidebb ideig kap, de szórt fény ezekre a helyekre is
jut.

Az árnyékos vagy árnyékosabb helyeken sokféle
növény érzi jól magát. Az árnyéktûrô évelô virágok
közé tartozik a szalvia, nebáncsvirág, macskajaj (kis-
sé büdös, de távol tartja a nemkívánatos szomszéd
macskákat).

A hagymás virágok árnyékos termesztésekor az
ôsszel elültetett hagymák a következô évben virágoz-
nak, de ôsszel érdemes felszedni az elvirágzott hagy-
mákat, és vagy új ültetéssel pótolni, vagy a levirág-
zott hagymát napfényes helyre átültetni, és napos
helyrôl származó hagymával pótolni. Az árnyékban
elvirágzott hagymások a következô évben csak leve-
let hoznak.

Idetartozó hagymások a crocus, a liliomfélékhez
tartozó ôszi csillagvirág (védett!), hóvirág (védett!),
a korán virágzó tulipánok, amik azelôtt hoznak virá-
got, mielôtt a felettük lévô lombozat teljesen ki-
fejlôdik.

A különleges színváltozatokban kapható begoni-
ák festôi látványt és hangulatot teremtenek, akár a
földbe ültetjük, akár cserépben vagy virágládában
helyezzük ôket ki az árnyékba. A begonia nem bírja a
direkt napot. A hagymákat ôsszel be kell vinni, jól
osztódnak és szaporíthatók. Ha korai színáradatot
akarunk, akkor februárban cserépbe ültetve kell
megkezdeni a begonia hagymák hajtatását és a fa-

gyok elmúltával kell a helyükre vinni. Az árnyékos he-
lyek zöld takarására különösen alkalmas a meténg.
Ez alacsony (max.10 cm), félcserje nagyon gyorsan
befedi az árnyékos helyeket. Mélyzöld színe zöldfolt
képzésre ideális. Május-júniusban tömeges, kis, kék
virágával díszít. Néhány tôbôl egy-két év alatt gyö-
nyörû zöld szônyeg nô ki.

A zöldségek közül a spenót, saláta, metélôhagy-
ma és a bokorbab nagyon jól teremnek a félárnyék-
ban. Ha fûszernövényt is akarunk termeszteni, akkor
koriandert, petrezselymet, bazsalikomot, tárkonyt és
mentát kell az árnyékos helyekre vetni.

Cs.I.

A Csókavár
Ingatlanközvetítô Bt.

keres és kínál
házakat, telkeket,

lakásokat a hegyen
és a síkságon.

Keressék Seres Erikát! 06-30-442-1199,
laborc2000@axelero.hu
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Játékkártyák, licitkártyák, licitdobo-
zok (itt laknak a licitkártyák),– az ava-
tatlan kibicnek mind-mind új fogal-
mak. A nevüket már nagyjából megje-
gyezte, szerepük azonban még kicsit
homályos számára, de reméli, hogy
innen majd tovább tud lépni a még
elôtte álló rejtelmek megoldása felé.

Ugyebár a játékosok és a játéksze-
rek már megvannak, elvileg kezdôdhet
a játék. No, de ki kezdje el? Tényleg, ki
kezdheti a játékot? Kié lehet az elsô li-
cit? Bárkié? Vagy tán egy kijelölt sze-
mélyé? És milyen alapról indul a licit?
Mire licitál rá az elsô, mi „a kikiáltási
ár”?

– A licitet mindig az osztó kezdi – mond-
ja a törvény.

– És ki az az osztó? – kérdi magában
az avatatlan kibic.

– Hát ki! Hát, aki oszt – szól bele egy
oktondi , láthatatlan valaki. Csakhogy
sem az avatatlan kibic, sem a láthatat-
lan valaki nem lát egy fia osztót sem,
azaz olyan embert, aki az asztal körül

ülôknek lapokat adogatna. Ehelyett
azt látni, hogy a játékosok maguk ve-
szik ki lapjaikat egy négyzsebes tárca –
a tok – zsebeibôl. (Természetesen a
kártyákat, elôzetesen jól megkeverve,
ügyes kezek már elôre bekészítették a
zsebekbe.) Minden zsebben tizenhá-
rom lap van (no még ez is), így az asz-
tal körül ülô négy játékos tehát össze-
sen ötvenkét darab játékkártyával ját-
szik egy játszma alatt.

– De még mindig nem tudom ki az osztó?
– tette föl a kérdést magában az ava-
tatlan kibic, most már kicsit kétségbe-
esettebben.

– Hát természetesen minden játszmában
más! – bökte közbe fölényesen a látha-
tatlan valaki, aztán látva az avatatlan
kibic értetlen tekintetét, folytatta. – Az
elsôben az észak, a másodikban a ke-
let, a harmadikban a dél, a negyedik-
ben pedig a nyugat, majd a következô
négy játszmában az egész kezdôdik el-
ölrôl.

Az avatatlan kibic ezek után már

magában sem merte megkérdezni,
hogy ki az észak, a kelet, a dél és a nyu-
gat, de a válasz kéretlenül is jött,
mintha valahol már tudták volna,
hogy ezt a dolgot általában nem me-
rik megkérdezni és erre kérdezés nél-
kül is, válaszolni kell:

– Északnak nevezzük azt a játékost, aki
a játékasztal északi oldalán ül. – mondta
a törvény. – A játékasztal északi olda-
la pedig az, amelyik a játékterem
egyik falára kifüggesztett,” É” jelô
tábla (néha N=nord) felé áll. A játék-
terem északos falát viszont a klub
(verseny) mindenkori játékvezetôje
jelöli ki, néha teljesen függetlenül a
földrajzi észak tényleges elhelyezke-
désétôl. A dél az észak partnere, te-
hát vele szemben ül az asztalnál. 
Éppígy ülnek egymással szemben a
kelet és a nyugat is, – a „bridzségtáj-
nak” megfelelôen – az asztal másik
két oldalán.

Lehet, hogy az avatatlan kibic, és
tán a kedves olvasó is, túl szájbará-
gósnak tartja az elôbbi magyarázato-
kat, pedig ezek nem hiábavalóak. Nem
árt rögtön a tanulás legelején elsajátí-
tani a játék formai alapjait, mert ezzel
nagyon sok késôbbi kellemetlen-
ségtôl, félreértéstôl kímélhetjük meg
magunkat, társainkat és egyáltalán a
játékot. Jelen sorok írója maga tapasz-
talta nem egy országos, vagy nemzet-
közi bridzsversenyen azt, hogy egy-egy
rutintalan, bár már nem kezdô, de az
alapokat hiányosan ismerô játékos
mekkora bonyodalmat képes elôidéz-
ni, ha megszokott környezetébôl ki-
lépve, új terepen kell eligazodnia, rá-
adásul, esetleg nyelvértési nehézségei
is akadnak.

No de térjünk vissza a lényeghez!
Hol is tartunk tehát? Megvan már,
hogy mit jelentenek a bridzségtájak,
hogy ki kezdi a licitet (a játékot), hogy
ki, kinek a partnere.

Az avatatlan kibic kénytelen-kellet-

len, de megjegyezte a most tanulta-
kat, ám tudta, hogy a magában föltett
kérdései közül az utolsó még megvá-
laszolatlan maradt, mégpedig az, hogy
mire licitál a kezdô, az osztó, majd a li-
citben ôt követô és tôle balra ülô játé-
kos, majd az attól balra ülô, követ-
kezô, újabb játékos és így to-
vább……a licit végéig. 

Figyelni kezdte hát a licitkártyákon
lévô számokat, ábrákat, feliratokat, –
azoktól várva a választ – de hamar rá-
jött, hogy a mögöttük rejlô titok az ed-
digieknél is rejtelmesebb és való-
színûleg alaposabb magyarázatra szo-
rul, lehetôleg a pökhendi láthatatlan
valaki közbeszólásai nélkül. A magam
részérôl teljesen egyetértettem az
avatatlan kibiccel, mert tudom, hogy
a most következô, és megismerésre
váró téma a kibontakozása során át-
vezet a bridzsjáték lényegét jelentô
területek megközelítéséhez. Mielôtt
azonban kedvenc barátom az avatat-
lan kibic nekiveselkednék ennek a
nagy falatnak, kis szusszanást javas-
lok neki és az ez utáni fantasztikus fel-
ismeréseirôl következô számunkban
számolok majd be az ô egyetértésé-
vel.

A labdarúgó-világbajnokság és a
hirtelen ránk törô nyárféleség kicsit
bekavart, de kedvenc klubunk élete
változatlanul zajlik. Júniusban is meg-
tartottuk pezsgôpartinkat, ahol:

Elsô: Lovász házaspár
Második: Décsey Krisztina – Szász

Kálmán
Harmadik: Bánlaki Csaba – Harkai

Csaba páros lett.
***

Ígéretünkhöz híven most közöljük,
pótlólag, a májusi pezsgôparti ered-
ménylistáját:

Elsô: Minarik Attila – Mátyás Károly
Második: Kovács Bözse – Kiss Kati
Harmadik: Médi – Lajtai Zsuzsa

Szász Kálmán

… járt itt nálunk az Óhegy Napok ünnep-
ség-sorozatunk alkalmával. Csörsz Rumen
István, Kasza Roland, Sudár Balázs, Széplaki
Zoltán és Tövisházi Zsófia muzsikusokkal is-
merkedhettünk. Kifejezetten örömzenét kép-
viselnek. Elmondásuk szerint l988. óta dol-
goznak együtt, szeretik amit csinálnak. Hét-
köznapjaikban iskolai énektanárok, az Iroda-
lomtudományi Intézet, a Nyelvtudományi In-
tézet munkatársai. Javarészt bölcsészek.

Hazai terepen koncerteznek leginkább. Szí-
vesen látogatnak ilyen kicsi közösségeket is,
mint amilyen a miénk. Nevük azonban külföl-
dön is közismert. Legutóbb a Prágai Magyar
Intézet szervezésében a Zlatá Koruna mûem-
lék kolostorban adtak koncertet. Ezt me-
gelôzôen Csíkszeredán jártak. Kérésünkre há-
zi bemutatót rendeztek hangszereikbôl. A ze-
neszerszámok hazai múzeumokban ôrzött va-

lódi középkori hangszerek másolatai. Egy is-
mert angol lantkészítô is dolgozott már az
együttesnek. Láthattunk görbekürtöt, aztán
„fidulát”, ami igazán a hegedû közvetlen ôse,
majd koboz-mandora, az „ud”, a lant követke-
zett, a dobot pedig „darbuká-nak” mondták, a
tárogatót, amit töröksípnak is tisztelünk, már
jó ismerôsként láttuk viszont. Repertoárjuk a
XII-XV. sz. középkori zenéjétôl a klasszikuso-
kig terjed. Foglalkoznak keleti ihletésû, izgal-
mas török zenével is. Nemrégiben könyvet is
írtak errôl érdeklôdôknek, elérhetô áron. A
könyv sajtótájékoztatója a napokban volt a
Nemzeti Múzeumban. Zenéjük kellemes él-
mény volt. Szívesen hallgattuk, sôt táncol-
tunk a régi dallamokra. Reméljük, jól érezték
magukat, és szívesen jönnek máskor is a Tá-
borhegyi Népházba.

W. Grass

A Musica Historica együttes…

Bridzs
- avagy az avatatlan kibic még újabb kalandjai

Óbuda Hegyvidék Ingatlan Iroda

A HELYI 
INGATLANOK 
SZAKÉRTÔJE!
1037 Bp., Farkastorki út 1. 
Nyitva tartás: 10-18 óráig

E-mail: 
obudahegyvidek@ingatlanbank.hu

FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!
www.ingatlanbank.hu

Pálinkás Gergô

irodavezetô

06-70-456-1030

Sági Magdolna

ingatlanbróker

06-70-456-0030

A Musica Historica együttes
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Az Óhegyi

bérc alatt

Az Óhegyi bérc alatt
Egy bátor kis csapat
Dalnokversenyre készül
Míg az udvar mulat.

Ó én drága szép hölgyem
Hegyem és hûs völgyem
Én is a dalhoz fogok
Idôm, hogy elköltsem.

Dalom múzsája te vagy
S bár lantom nem nagy
Majd kardommal megtoldom,
Ha az ihlet elhagy.

De te ne hagyj el soha
Essen bármi csoda
Te mindig csak nekem higgy
Ne legyél ostoba.

Hívnak tán csalfa álmok
De majd magad látod
Nálamnál hûbb dalnokot
Ember még nem gyártott.

Szívem csak érted dobog.
S felcserem mind’ dohog:
„Van más nô is e Földön
Hogy lehetsz íly balog.”

A felcsert én nem hiszem
Mert érzi hû szívem
A te csillagod ragyog
Fenn a Tábor hegyen.

E dalt küldöm hát Neked
S leteszem elébed
Tenmagadhoz emeljed
Dicsôítsen Téged.

S hogy ki e dal múzsája?
Szívemnek bálványa?
Egy tallér üsse markát
Aki kitalálja

Szász Kálmán

Lassú szálingózással gyülekezett az álmodozók
serege a Szent Iván éj elôtti estén a Népház kertjé-
ben, pedig a koraesti, hétórai idôpont nem is volt
igazán korai.

Nos, hogy gyorsabban szaladjon az idô, Cseresz-
nyák Veronika varázsló kezeivel, hipp-hopp egy tál
finom, hûs Sangria-bólét rögtönzött a száradó torkú
szomjazóknak Szükség is volt rá, mert – ahogy mon-
dani szokták – hét ágra sütött a nap, azaz – egy-
szerûbben fogalmazva – dög meleg volt. Aztán csak
egyre sûrûbb és sûrûbb lett a hôség, majd mikor
már éppen megállt volna benne a kanál, huss, jött
egy settenkedô fuvallat, és nyomában rögtön meg-
eredt az esô. Gyorsan kapkodni kezdtük a táskákat,
a rágcsálnivalót, a bólét (hogy ne híguljon) és be-
somfordáltunk a kertbôl a házba. Már azon kezdtünk
volna fanyalogni, hogyan is fogjuk átugrani a gázre-
zsót – mert ugyebár tüzet csak kell ugrani –, mikor,
hirtelen, ahogy jött, úgy el is állt a zivatar. Kiderült
fölöttünk az ég, és mi kitódulva a kertbe gyermeki
örömmel bámultunk föl arra a kettôs szivárványra,
ami a Mátyás hegy púpjára támaszkodva nagy len-
dülettel ívelte át a várost, és valahol Rákospalota
tájékán szállt le ismét a földre.

Az esô okozta nagy riadalmunkat kellemesen ol-
dotta Billein Zsuzsi csodás finom, friss-meleg pat-
togatott kukoricája, amit a zivatar közben készített
nekünk észrevétlenül. Aztán – nehogy még valami

hirtelen közbejöjjön – izibe nekiugrottunk a tûz csi-
holásának. Kerítettünk egy masszív vaslemezt, ezt a
kert gyönyörû pázsitjára terítettük, hogy ki ne égjen,
majd a lemezen megraktuk a tüzet, ami egy-kettôre,
pattogva föl is lángolt.

Lassacskán, észrevétlenül azonban az alkony is
leereszkedett a városra és az egyre fényesebben
lángoló tûz mind jobban csalogatta a már meggya-
rapodott, álmodozó sereghez igyekvô újabb hegyvi-
dékieket. Épp ideje lett már a nyüzsgésnek, mert a
népházi kis konyha környékérôl elôkerülô illatos fi-
nomságok, többek közt Lali (gondnokunk: Tóth La-
jos) fergeteges, virslis-sajtos sült kiflijei kezdtek
észrevétlenül átvándorolni a hasunkba, aminek
okán egyre magasabbnak kezdtük látni – immár el-
nehezedve – a hamarosan parázskupaccá lapuló
máglyát.

No, de aztán beindultunk, és a Szent Iván-éji kí-
vánságok beteljesülésébe vetett hittel a szívünkben
egymásután ugráltuk át a szent tüzet. Volt, ki egye-
dül, volt, ki a párjával, volt, ki háromszor, volt, ki
számtalanszor. A parázsló zsarátnok fölött gomoly-
gó kívánságok egyszerre oly sokan lettek, mint talán
soha máskor, és legény legyen a talpán az, aki szám-
ba véve mindegyiket, a teljesítésükre vállalkozott az
égiek közül.

Meglátjuk majd hogy sikerült neki.
Szász Kálmán

Bevallom ôszintén, még soha-
sem jártam szervezett társasúton,
hacsak a gimnáziumi osztálykirán-
dulásokat annak nem tekintjük.
Ezért is olvastam érdeklôdéssel az
egyesület körlevelét arról, hogy Er-
délybe készülnek és a program fel-
keltette érdeklôdésemet.

És nem bántam meg! Ritkán for-
dul elô egy csoportban, hogy a le-
gidôsebb (lélekben a legfiatalabb)
résztvevô tízszer annyi idôs, mint a
legfiatalabbik. Ritkán találni így
együtt ennyi kedves, szeretetteljes,
vidám, ôszinte, hangos, dalos-
kedvô, tréfás embert. Ritkán talál-
kozunk ilyen profizmussal és lelke-
sedéssel a szervezés és a program

összeállítás terén. Egyszóval örü-
lök, hogy az utazás mellett döntöt-
tem, és hogy 9 éves lányomat is
magammal vittem. Mivel életem-
ben elôször jártam Erdélyben, így
minden érdekelt. Az emberek, tá-
jak, történetek, templomok, fres-
kók, ételek, italok, legendák, me-
sék. Tudom, hogy egy hét alatt le-
hetetlen mindent megnézni, mégis
– hála a szervezôknek – olyan
esszenciát kaptam Erdély ízeibôl,
amit soha nem fogok elfelejteni.

Itt szeretnék elmondani egy
kedves történetet, amire már a
címben is utaltam. Bármelyik
templomot tekintettük is meg, a
csoportból valaki tartott egy kis
elôadást, mi az, amit tudni kell az

adott templomról. Így történt ez
Gelencén, a templomerôdben is.

Minden templomnak van egy
harangózója, aki a kulcsot is ôrzi,
és kaput nyit a látogatóknak. Ami-
kor Raffinger Évi elmondta mon-
dókáját a templomról és a freskók-
ról, akkor a „kulcs ôrzôje” elôvette
otthonkája zsebébôl a lézerpoin-
tert és a freskók részleteit világítva
olyan elôadást tartott nekünk,
hogy mindannyiunknak tátva ma-
radt a szája. Telve volt lelkesedés-
sel, tudással, szeretettel és elhiva-
tottsággal. Mindenki szívébe zárta
ôt, hiszen láthattuk az ô példáján,
hogy „kulcsot ôrizni”, a tudást átö-
rökíteni így is lehet.

Bíró Anna

Szent Iván éjszakáján

Jobb szélen álló harangozó néni a gelencei templomban tudomá-
nyos értekezést tart a Szent László-legendát ábrázoló, XIV. száza-
di freskó részleteinek egyes korokhoz köthetôdô stílusjegyeirôl.

Erdélyi körutazás:
avagy hogy kerül a ,,lézerpointer’’ az otthonkába?

A modern elegancia
Olaszországból és Spanyolországból

1037 Budapest, Bécsi út 302. Tel.: 250-6036, fax: 387-9895,
e-mail: info@bellaporta.hu • www.bellaporta.hu

• Konzervatív és modern
ízlésvilág, terjedelmes 
színharmónia,

• bôséges díszítôelem választék,
többféle méret egy fajtán
belül,

• gazdag áruválaszték, 
nagy  árukészlet.
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Június 8-án elballagott 25 fô 8. osztályos tanulónk.
8 év után nehéz a búcsúzás, de megkönnyítette a tá-
vozást a jól sikerült beiskolázás. Minden tanuló az
egyéni igényeinek legmegfelelôbb típusú középisko-
lába került. A 25 tanuló 18 különbözô intézményben
kezdi meg szeptembertôl a tanulmányait. 11 fô szak-
középiskolát választott, 14 tanuló pedig gimnázium-
ba megy. Közülük heten a „0”. évfolyamon kezdik ide-
gen nyelv és informatika tanulásával a középiskolát.
A 6. osztályos tanulók közül is 11-tôl búcsút vettünk,
mert sikeresen felvételt nyertek valamelyik hatosztá-
lyos gimnáziumba. A távozók egy-egy bölcs mondás-
sal, idézettel búcsúztak intézményünktôl és átadták a
7. osztályosoknak a zászlót, akik nevében Januszew-
ski Tamás, Császár Ramóna és Horváth Viktória vet-
ték át megôrzésre. Az iskola igazgatója, Adamis Anna
gondolatait mondta megszívlelendô útravalóul a kö-
zépiskolai akadály elôtt állóknak.

”…s végül arra jöttem a világra,
Hogy hinni tudjam: nem vagyok hiába.”
Június 12-16-ig tanulóink a jó idôt kihasználva az

iskola falain kívül, erdei iskolában, osztálykirándulá-
son ismerkedtek hazánk történelmi, kulturális és ter-
mészeti értékeivel. Az 1/a osztály a budai hegyekben
kirándult, gyermekvasutazott és részt vett a szentend-
rei skanzen Vándorút programján. E mellett sokat ját-
szottak a közeli játszótéren. Az 1.b, a 2. 3.a, 3.b és 4.
osztályok sokat kirándultak, különbözô kézmûves fog-

lalkozásokon vettek részt, élvezték a Duna közelségét,
nagyokat sétáltak, játszottak. A Kismaroson táboro-
zók megismerkedtek az íjászattal, kisvasúttal eljutot-
tak Kisinóczra, ahol láttak egy igazi kôbányát is. A
felsôsök Esztergomban kihasználták a város kulturá-
lis lehetôségeit. Voltak az ország legnagyobb baziliká-
jában, a 100 méter magas kupolából megcsodálták a
Dunakanyar panorámáját, a Vármúzeumban az ország
történelmének jelentôs eseményeit elevenítették fel,
és nagyon élvezték a Duna-múzeum családbarát, jól
szervezett kiállítását, ahol nem csak nézni, de hallani
és mûködtetni is lehetett a sokféle eszközt a gyerekek
nagy örömére. Tanulóink vegyes csapatokat alkotva
fedezték fel a várost, és szorgalmasan írták össze az
emléktáblák üzeneteit. Más alkalommal is vetélked-
tek szellemi és ügyességi játékok keretében a külön-
bözô korosztályt összefogó vegyes csapatok, amely-
nek végén mindenki megkapta a helyezésének megfe-
lelô csoki jutalmat. A nagy meleget jól viselték a pár-
kányi strandon és a tábor saját medencéjében lubic-
kolva. A gyerekek mozgásigényét a sportlehetôségek
változatossága jól elégítette ki. A sok fénykép renge-
teg vidám percet örökített meg ezekrôl a programok-
ról, ami az iskola honlapján www.erdoalja.sulinet.hu
oldalon megtalálható.

A tanévzáró ünnepségre június 21-én délután ke-
rült sor, itt megtudhatták a résztvevô tanulók és a
szülôk is, hogy az év folyamán 53 tanulónk indult ke-

rületi tanulmányi versenyen, ebbôl 18 fô az 1-10. he-
lyezés valamelyikét szerezte meg. 50 tanulónk vett
részt különbözô sportágakban szervezett versenye-
ken, ôk általában az elsô 5 helyezés valamelyikét sze-
rezték meg. A tanév zárása is jó eredményeket tükröz.
Az iskola tanulmányi átlaga: 4,17. Pótvizsgázni csak
két tanulónak kell egy-egy tantárgyból. A tanulók
14,5%-a, 29 fô jeles eredményt, 22%-a, 44 fô kitûnô
eredményt ért el. Ezekre az eredményekre joggal le-
hetünk büszkék. Büszkék és boldogok voltak azok a ta-
nulók és szüleik is, akik kiváló eredményükért könyv-
jutalmat vehettek át. Külön jutalomban részesült Dá-
niel Márton 5. osztályos tanuló, aki a kerületi mate-
matika versenyen túl a fôvárosi és országos matema-
tika versenyeken is értékes helyezést ért el. A nagy-
szerû eredményeket, és az elkövetkezô nyári örömö-
ket köszöntötte a 2. és 3. osztályosok kedves, vidám
tanévzáró táncos mûsora, ami után jogosan hangzott
el az igazgatónôtôl a várva várt mondat: „A 2005/2006-
os tanévet ezennel bezárom. Mindenkinek jó pihe-
nést, vidám vakációt kívánok”

Marótiné Horváth Gizella igazgató

Iskolai hírek Nyári tudnivalók az iskoláról

Ügyeleti napok: minden második szerdán 9-12 órá-
ig: június 28., július 12.,  26., augusztus 9.,  23.

Ebédbefizetés: augusztus 23-án 9-13 óráig.

Tankönyvárusítás: augusztus 30. szerda, 8-17 óráig,
31. csütörtök  8-17 óráig

Tanévnyitó és elsô tanítási nap: szeptember 1., 8 óra

A Pilisi Parkerdô Zrt. kezelésében lévô 4000 hektá-
ros fôvárosi erdôterület több mint 150 éve szolgálja
a város lakóinak egészségét. Bár már a 20. század ele-
jén nagy gondot fordítottak a sétaúthálózat kiépíté-
sére, egészen idáig mozgássérültek számára egy er-
dei séta szinte csak elérhetetlen álom volt. Ezen a
helyzeten kívánt változtatni a Fôvárosi Önkormány-
zat és a Pilisi Parkerdô Zrt., amikor az országban
elsôként akadálymentesített tanösvényt hoztak létre.
A 15 millió forintos beruházás a budai parkerdôk
2005 ôszén megkezdett fejlesztési programjának ele-
me.

A másfél kilométer hosszú tanösvényt kere-
kesszékkel is bárki segítség nélkül látogathatja. A
rét szélérôl az erdôbe vezetô úton a szintkülönbsé-
get fa rámpák beépítésével küzdötték le a tervezôk.
A viacolorból kirakott és a fa burkolatú részeken is
kitérôk, pihenôk segítik a biztonságos közlekedést.
A szabványoknak megfelelôen a tanösvény legmere-

dekebb szakasza sem haladja meg a 8%-ot. A külön-
bözô nehézségû szakaszokon tábla jelzi a várható
útviszonyokat, így a könnyebb és a nehezebb irá-
nyok között elôre választani lehet.

A Nagy-rét szélén akadálymentes parkoló épült.
A mozgássérültek autóin kívül a rétre továbbra is ti-
los a behajtás, a látogatók autóikat a szintén felújí-
tott, Nagykovácsi úti parkolókban hagyhatják. Az
erdô szélén meglévô tûzrakóhelyet is átalakították,
hogy kerekesszékkel is hozzá lehessen férni. A tan-
ösvény teljes hosszán öt tábla mutatja be a környék
erdeinek növény- és állatvilágát. Több mozgássérül-
teket tömörítô szervezet és iskola jelezte, hogy
programjukba fel kívánják venni a Nagy-rét rendsze-
res látogatását. 

A használat során szerzett tapasztalatok felhasz-
nálásával tervezi a Pilisi Parkerdô Zrt. a tanösvény
bôvítését.

Lomniczi Gergely

Kerekesszékkel a budai erdôkben

Marhapörkölt

Marhatokány
A marhatokány receptje 10 fôre
1,8 kg marhalábszár, 0,8 kg vereshagyma (öreg),

0,25 kg füstölt mangalica szalonna, 2 teáskanál feke-
tebors (frissen, durvára ôrölve), 2 teáskanál fehér-
bors (frissen, durvára ôrölve), 1 teáskanál cayennei
bors, só (ízlés szerint).

A húst vágjuk fel, nem túl apró csíkokra. 
A megtisztított hagymát vágjuk hosszában félbe.

Távolítsuk el az alsó, gyökeres részt, mint ahogy a ká-
poszta torzsáját szokás.Fektessük lapjára a fél hagy-
mákat, és a hosszában futó rajzolatuk irányában vág-
juk fel vékony szeletekre. Szigorúan tartsuk be ezt a
szabályt, mert a hagyma csak így adja ki, párolásnál
a legjobb ízeit.

Vágjuk fel a szalonnát apró kockákra, és kíméletes
tûzön süssük ki a zsírját.

A zsír felén karamellizáljuk a hagymát, nagyon kis
lángon, három órán keresztül. Akkor jó, ha egy vilá-
gosbarna színû, teljesen homogén pépet kapunk.
(Ha kicsit is megégett volna – dobjuk ki, és kezdjük
elölrôl.) 

A maradék zsírban, több részletben, pirítgassuk át
a húst. (Megégetni ezt sem szabad.)

A bogrács aljába szórjuk bele a szalonna tö-
pörtyûjét. Tegyünk rá egy réteg húst, erre a hagyma-
pép, egy arányos részét. Hintsük meg a borsokkal,
sóval. Újra hús következik, hagymapép, és így to-
vább.

Akasszuk bográcsunkat a keményfából rakott,
gyönge tûz fölé, és fôzzük két órán keresztül. Ekkor
fordítsuk meg kíméletesen a bentlévôket, hogy az al-
ja kerüljön felülre. Fôzzük még két órán keresztül. Ha
jó minôségû a húsunk – vizet sem kell hozzá tenni.
Ha úgy érezzük, persze lehet egy-két deci (lágy) vizet
utána önteni.

Pirchala István

Hozzávalók 6 személyre: 1 kg marha lábszár, 2 na-
gyobb fej vöröshagyma, só, pirospaprika, 1 db sár-
ga paprika, 1 db hegyes zöldpaprika (csípôs), olaj.

A kockára vágott vöröshagymát a bográcsban kb.
fél liter olajban üvegesre pároljuk, majd hozzáadjuk
a fél hüvelykujjnyi vastagságra vágott húst, amit
elôtte besózunk. Lehetôség szerint nagyobb tûzön,
folyamatos kevergetés mellett a hús megpörköl-
jünk, amíg a hús színe fehéres nem lesz. Ezután a
tüzet csökkentjük, és gyenge tûz mellett, fedô alatt
másfél-két órán át pároljuk. Amikor már a sótól a
hús kellô levet engedett, az édes-nemes piros pap-
rikát hozzáadjuk ízlés szerinti mennyiségben, de

úgy, hogy szép színe legyen, majd beletesszük a
hosszában félbehasított sárga paprikát és csípôs
zöldpaprikát, hogy a leve a pörköltbe belefôjön.
Amikor megpuhult a hús a kifôzött paprikát ki-
vesszük belôle, a fedôt levesszük és elpárologtatjuk
a levét addig, amíg kellô sûrûségû szaftja nem lesz.
Ha valamely oknál fogva a hús nem enged annyi le-
vet, hogy elég legyen a szaftja, száraz vörös borral
lehet pótolni.

Leírta:
Dr. Krzyzewsky Miklós

az Óhegy Legjobb Szakácsa – 2006 verseny 
gyôztese



A Népház-kert építésének 

támogatói voltak
ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA

AMBÍCIÓ KFT. – POLGÁR ELEMÉR, 
TERAZZO KFT. – VITÁLYOS TIBOR

NEOKVALITÁS KFT. – KOVÁCS JENÔ
Az építést adományaikkal  és munkájukkal

támogatták: Benyó Tibor, Bercsényi Pál, Erdei
János, Felcsuti László, Sáringer Kálmánné,

Prazsák Magdolna, Rajnák László, Tatai Réka,
valamint a „vacsora a kertért” résztvevôi.
A fentartásban továbbra is munkát vállaltak 

a gondnokékon kívül:  Bíró Mária, Zsigó György.
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HÍREI

,,Egynek minden nehéz, 

sokaknak

semmi sem lehetetlen”

Asszonykórus
Torockón, a székelyföldi utazásunk utolsó elôtti

napján, búcsúestet rendeztünk a Forrás nevû
borpincében. A titokban szervezôdött asszonykórus
énekesei kendôvel a fejükön, kezükkel keszkenôt
lengetve a „Csütörtökön virradóra…” népdal
dallamára illeszkedô alábbi versikét énekelték a
borozó lépcsôjén.

(szerkesztôk)
Hej hétfôre viradóra
Megy az Óhegy templomokba
Székelyföldet járja
Vártemplomot mássza, éjjel – nappal

Sofôreink neve Károly
Váltótársa pedig Sándor,
Hegyen – völgyön tûztünk
Kátyúkat kerültünk, s fennakadtunk.

Könnyû nekünk így utazni,
Mert fônökünk a Felcsúti
Töri kezét lábát,
Feláldozza álmát, miérettünk.

Felvidék is félhet tôlünk,
Jövô évi útitervünk
Utazunk majd újra,
Szól is majd a nóta, minden este.

MEG-A-TÁ-RO-GA-TÓ

Köszönet a szervezésért
Idén is sokan vettek részt az Egyesület e háromna-

pos rendezvényének szervezésében, lebonyolításá-
ban. A fôszervezô Benyóné dr. Mojzsis Dóri volt. A
pénteki programok szervezésében részt vett még Raf-
finger Éva, a vasárnapiban Novath Ildi és férje, Laci.
Szabadidejüket, pénzüket nem kímélve fáradoztak a
sikerért. Kijár a fôhajtás mindannyiuknak.

Mellettük részt vett a munkában Benyó Tibi, a pén-
teki szendvicsgyártásban Várkonyi Flóra, Kodzsek
Fanni, a lakomatálak mûvészi elkészítésében Földes
Zsuzsa, Szalkai Hédi, a csodaszép asztali virágdíszek
készítésében „Virágkötô” Rita az Óbudai piacról. Kö-
szönjük nekik is.

Köszönet továbbá Billein Zsuzsa szervezôtitká-
runknak és gondnokainknak, Tóth Lalinak, Évinek, na
meg Katinak, a segítô Évimamának. Ôk mindvégig
talpon voltak és ott ténykedtek, ahol éppen kellett.

Végül köszönetet mondunk minden látogatónak,
akik – a foci világbajnokságnak fittyet hányva – jelen-
létükkel meghálálták a szervezôk fáradozását.

(az Elnökség)

Köszönet
A Népház díszítésében nagy segítségünkre volt

Sántha Lenke, aki szebbnél szebb tartós zöld, díszítô
növénnyel ajándékozta meg a házat. Gulya Imrénétôl
értékes, érdekes könyveket kaptunk, Steinerné Szigeti
Mariann kedves hegylakó társunk pedig több cserép
hatalmas Philodendront és más szobanövényt aján-
dékozott környezetünk szebbé tételére. (az Elnökség)

Állandó programok

a Táborhegyi Népházban

Bp. III., Táborhegy u., Toronya u.33.
Július
Bridzs Klub szerda, 18.00-22.00
Hastánc szerda, 18.00-20.00
Augusztus
Bridzs Klub szerda, 18.00-22.00

Az Óhegy Egyesület pályázatot hirdet tárca-,
esszé-, cikkírás témakörben. Az írások témája
kötôdjön lakóhelyünkhöz, életünkhöz, de lehet hely-
történeti, vagy régi hegyi családokat benutató írás is.
Szándékunk, hogy új, friss erôk bevonásával színesít-
sük, és olvasóinkhoz közelebb hozzuk a már 10 éves
Óhegy Hírek lapunkat.

Elbírálásnál elônyt jelent, ha az írások terjedelme
kézzel írva egy-két oldal között marad, géppel írva pe-
dig 1500–3000 karakter (leütés).

A beküldött anyagokat az Óhegy Hírek lapszer-
kesztôi, Szûcs Gábor újságíróval és Babiczky László

rendezôvel, mint hivatásos szakemberekkel együtt
bírálja el.

Az írások legkésôbb szeptember 18-ig nyújthatók
be kézzel vagy gépelt írt formában, Billein Zsuzsanna
szervezôtitkárnak, de beküldhetô digitális formában
is az egyesulet@ohegy.hu és az lfelcsuti@t-online.hu
e-mail címekre.

A legsikerültebb pályamû jutalma, hogy a 10. év-
folyam ünnepi számában leközöljük, és természete-
sen a jól sikerült írásoknak késôbbi számainkban biz-
tosítunk megjelenési lehetôséget.

(az Elnökség)

Pályázati felhívás

Szabó Magdolna alpolgármesterasszony emlék-
lapokat ad át a kertépítés támogatóinak

Simon Gyula bácsi az Egyesület nevében koszorút
helyezett el, a Petôfi emlékmûnél, a segesvári 
csatatéren
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