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Programok
Berecz András március   6. szombat

Vasárnapi mozi március   7.  vasárnap

Klímabarát fórum március   11.  csütörtök

„Meglesett madarak” március   12.  péntek

Vasárnapi ebéd március   21.  vasárnap

Vasárnapi mozi március   21.  vasárnap

Klímabarát Fórum
a Táborhegyi Népházban,

március 11-én, csütörtökön 18.00 órakor.
Vendégünk:

Petridisz Miklós
Szeretettel várjuk azon hegylakó barátainkat, akik családi házukat

elôbb-utóbb korszerûsíteni szeretnék, de még nem tudják hogyan.

(Részletek a 4. oldalon)

Fotókiállítás nyílik

„Meglesett 

madarak”
címmel,

március 12-én, pénteken, 

18.00 órakor
A kiállítást megnyitja a szerzô:

Jerkovich István
(részletek a 3. oldalon)

Vasárnapi ebéd
március 21-én, 13:30-kor

Menü:

Fejtett bableves 

Jókai módra, palacsinta

Mesterek névsorban:

Etelközi Péter, Kiss Kati,

Mónus Ibolya,

Novath Ildi, Raffi  Éva

Jegyek csak elôvételben kaphatók 

800 Ft-ért a Népházban, vagy az Erdôalja 

úti és Domoszlók útjai ABC-ben, 

péntekig.

Vasárnapi mozi
a Táborhegyi Népházban.

március 7-én, 17.00 órakor

Vámos László: Falstaff (1965)
március 21-én, 17.00 órakor

Kenneth Branagh: 

V. Henrik (1989)

Az Egyesület idei autóbusz kirándulása:

Hat nap Délvidéken
május 11. kedd–16. vasárnap

(Részletek a 11. oldalon.)

www.ohegy.hu

„Ez úgy igaz, ahogy 

hiszitek”
Mese nagyoknak

Az Egyesület idei autóbusz kirándulása:

Vendégünk:

BERECZ ANDRÁS
ének és mesemondó

március 6-án, szombaton 18.00 órakor
a Táborhegyi Népházban.

Szeretettel vár mindenkit az ÓHEGY Egyesület vezetôsége.

Belépô a helyszínen: 1000 Ft.
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Dr. Brezovits László remek 
verseivel jeleskedik újságunk-
ban. Klubtársaink szeretnének 
többet megtudni a szerzôrôl. 
Kérésünkre, a napokban ellá-
togatott a Népházba egy kis 
tereferére. Javakorabeli, ma-
gas, szikár ember. Erdôalja úti 
kedves szomszédunk.

Gépészmérnök, a mûszaki 
tudományok doktora. 
Szakterülete az univerzális 
energetika.

A Budapesti Mûszaki 
Egyetem elvégzése után kü-
lönféle kutató intézetekben 
dolgozott.

A késôbbiekben a 
Környezettudományi Intézet 
igazgatója lett. 1997-tôl 
Innovációs Irodát tart fent 
óbudai székhellyel. Saját talál-
mányainak értékesítésével, 
hasznosításával foglalkozik. 
(Pl. a belváros több exkluzív 
épületében is mûködik általa 
tervezett, különleges gépi 
parkoló) A fô irányvonal az 
alternatív energia-kutatás, fej-
lesztés. 1986 után tevékenysé-
gének középpontjába a kör-
nyezetvédelem került. A 
rendszerváltás idején a Zöldek 
elsô elnöke volt.

Rendszeresen tart tudomá-
nyos elôadásokat, a témájában 
publikációi jelentek meg. Jeles 

képviselôje a tu-
dat olyan fel-
emelkedésének, 
amelyben a kör-
nyeze tünkke l 
való harmonikus 
kapcsolat ki-
emelt szerepet 
játszik. Teszi ezt mindannyi-
unk érdekében, javára. Ôszinte 
tiszteletet érdemel törekvése, 
miszerint az Univerzum szol-
gája szeretne lenni élete so-
rán. 

A mai napig sportos életmó-
dot folytat, bennünket is erre 
biztat. Használjuk ki a környe-
zetünk adta ideális 
lehetôségeket. Szívesen fut itt 
fent a Hegyen, siklóernyôzik, 
sôt a hegyi sárkányrepülôs 
társaságnak is tagja. Sí-oktató, 
búvárkodik, és tengeri vitor-
lásversenyek résztvevôje. Az 
utóbbi évek nagy kedvence: a 
tánc.

No de, honnan a versek 
iránti fogékonysága, szeretete? 
Hogyan indult a dallamos, 
stabil „verslábakon” álló 
közlendô? Honnan a derûs, 
érthetô, mondható sok, szép 
gondolat?

Már gyermekkorától kezdve 
zenei tanulmányokat is folyta-
tott. Trombitán, harsonán,  gi-
táron, és  zongorán játszik. 

Elôbb a komoly-ze-
ne elkötelezettje, 
fúvós-quartettben, 
szimfónikus zene-
karokban muzsikált. 
Majd jött a jazz, a 
jazz-rock, ismert 
együttesekben is. 

Több dalszöveget is jegyzett. 
No és innen indulnak a versei. 
Azt mondja, a zene olyasféle, 
mint a matematika. Valahol a 
„kétszerkettô igazságát” hor-
dozza. Rend van benne, mint 
a mérnöki munkában. 
Nemzetközi, a világ bármely 
táján egyformán értik. A vers, 
a jó vers, pedig szintén ezt a 
harmóniát közvetíti. Már elsô 
költeménye  „ A virág” is 
megfogalmazza azóta kitelje-
sedett életszemléletét.

Felesége kozmetikus mes-
ter, itt a Rómain van saját 
szépségszalonja. Nagyobbik 
leánya végzôs fi lozófi a-törté-
nelem hallgató, a kisebbik di-
vattervezést tanul. Az egyesület 
rendezvényein gyakran talál-
kozhatunk vele és kedves 
családjával.

Mindannyiunk nevében kö-
szöntöm ôt, kívánok jó egész-
séget, munkájában további si-
kereket. Kedves verseit pedig 
szeretettel várjuk, örömünkre.

W. Grass

Brezovits László:

A virág
Átadni még nem merem

Most ott virul a szívemen: A VIRÁG

Bimbójában rejtezik

mind, ami csak létezik: A VILÁG

Szára hosszú kecses íve

Levelének selymes fénye HIRDETIK

Ôsmoszatok száz fajának

Évmilliók távolának  SZÍNEIT (!)

S a szirmok bársony koszorúja, 

   mely bibét, porzó vesz körül;

A kusza nászon mosolyogva már 

   a jövônek örül.

S e jövô egy szivárványkép: 

   benne minden árnyalat.

Mutat csodás fényeken át zord, 

   kietlen tájakat.

Átadni még nem merem

Oly törékeny, oly védtelen E VIRÁG

Picinyke gén-lexikon,

Hol ott honol a polcokon E  VILÁG

Kezdete a létezésnek

Él az újabb nemzedékben TOVÁBB

Ha letépem és eldobom,

Ezernyi év az ujjamon LESZ PORRÁ (?)

Rendhagyó kiállítás-megnyitó-
nak lehettünk fül- és szemtanúi az 
Óhegyi Farsang megkezdése elôtt, 
szombat délután. Egyesületünk 
egyik oszlopos tagja és mindenféle 
hegyi bulinak elkötelezett részt-
vevôje, támogatója, Pázmándi Tóni 
keramikus-szobrász mûvész nyi-
totta meg tenhúgának, Erzsébetnek 
a kiállítását. A kedvenc testvér 
olajfestményeit hozta el bemutatni 
a Hegy népének. Mintegy két esz-
tendeje annak – saját bevallása 
szerint -, hogy ecsetet ragadott, és 
festeni kezdett, olaj technikával. A 
Budai Rajziskolában, mesterek se-
gítségével kezdte, majd lassan 
önállósulva, ma már szinte teljesen 
magában alkot.

Eddig hát rendben is volna a 
dolog. És akkor jött a kiállítás, amit 
Tóni, a báty, nyitott meg a 
következôképpen. Nem az alkotó-
ról és az alkotásokról beszélt, mint 
szokás – hiszen mind a festônô, 
mind a festmények jelen voltak, 
teljes életnagyságukban és tárgyi 

mivoltukban, mindenki láthatta -, 
hanem az alkotás folyamatáról, 
keserveirôl, szépségérôl, arról, 
hogy hogyan is játszódik le az, az 
emberben. Kit és miért késztet va-
lami az alkotásra? És mi lehet az a 
valami, ami késztethet? Véli, hogy 
a mûvészt az ügyessége segíti 
hozzá a jó ábrázoláshoz. Megtanulja 
a mesterséget, azután igyekszik 
úgy alkotni, hogy a belsô mondan-
dó kifejezésén túl, az alkotásaiból 
meg is tudjon élni  családjával 
együtt. Persze az elismerésre is 
szükség lehet, ha az nem csupán 
szóbeli.

Ilyen egyszerû lenne a dolog? 
Azért nem egészen.

A továbbiakban beszélt még ar-
ról, hogy az „amatôr” alkotóknak, 
akiknek nem a megélhetéshez kell 
az alkotás, hanem csak hobbyból, 
szórakozásból, vagy csupán ön-
próbából alkotnak, egészen más a 
„belsô kényszerük”, mint a 
mûvészeknek. Inkább a szépség-
nek, önmagában, a környezet és 

saját maga harmonikus egységé-
nek a keresése vezérli ôket. 
Összehasonlítva a kétféle alkotási 
folyamatot, hozzátette, hogy a lét-
rejött mûvek, bármelyik kézbôl 
kikerülvén, teremthetnek 
nagyszerût, maradandót és 
felejthetôt is.

A kiállítás-megnyitó szertartás 
utolsó akkordjaként, a harmadik 
Pázmándi testvér, Laci, az erre az 
alkalomra írt, saját költeményével 

köszöntötte Erzsébetet. Mi, a 
nagyérdemû, pedig ujjongva ünne-
peltük a Három Pázmándiak-at, 
egyben megköszönve nekik a 
rendhagyó és szenzációs 
bevezetôt.

Szász Kálmán

A festônô a felajánlott képeiért 

kapott összeget a harmadik 

kerületi hajléktalanok megsegí-

tésére adta át.

A Pázmándiak

A polihisztor
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Március 6-án, szombaton este, hat órakor.
Egyszer volt, hol nem volt, amikor még 

volt Mûvészetek Völgye - a nagy nyári 
össznépi felhôtlen ünnep - no, akkor az 
egész napos járkálás, színház és koncert 
nézés-hallgatás, kirakodóvásár böngészés 
után négy gyerekkel úgy este tíz órakor le-
ültünk, hogy akkor most mesélni fog ne-
künk egy férfi ember.

Üldögéltünk, üldögéltünk, és akkor lesza-
kadt az ég rendesen, egy igazi nyári zivatar 
áztatott el bennünket. „Elviháncolt a tavaszi 
zápor, kék az ég megint…” jutott eszünkbe 
egy verssor, és megkérdeztük a gyerekeket, 
hogy most hazamenjünk-e szárítkozni, vagy 
megvárjuk Berecz Andrást?

Hát...várjuk meg!- hangzott a felelet.
Megvártuk. Ámultunk. Szájtátva fi gyeltük. 

Nagyon sokat nevettünk. Felemelkedett a 
szívünk. Átjárta a bensônk valami igazi, 
tiszta szépség.

Jöjjenek el, és éljék át ugyanezt a 
Népházban. - Persze bôrig ázás nélkül.

Mikes Kriszta

Fotókiállítás megnyitó: március 12. péntek, 
18.00 óra

Tizenéves korom óta fotózom, valamilyen 
fényképezôgép mindig is volt a közelem-
ben. Egészen 2006 nyaráig fôleg a hazai és 
külföldi utazásaim alatt készítettem képeket. 
2006-ban véletlenül kikerültem az Ócsai 
Madárvártára, ahol megismertem a 
madárgyûrûzôk munkáját és nagyon meg-
tetszett. Méginkább megszerettem a terepi 
madarászatot, amibe egy profi  madarász: 
Mészáros József vezetett be. Azóta rendsze-
resen járok el - hol egyedül, hol kísérettel 
- különbözô "madaras" helyekre (Városliget, 
Apaj puszta, Hortobágy, Rétszilasi-
halastavak, stb.) és próbálom minél 
közelebbrôl és minél érdekesebb helyzetek-
ben lefotózni azokat  a madarakat, amikkel 
találkozom. A terepi madarászat mellett 
megismertem az épített etetôknél/itatóknál 
leskunyhóból történô madármegfi gyelést 
illetve fotózást is. Számítástechnikai mun-
kám mellett ez a hobbi kitölti a szabadidômet 
és nagyon sok kellemes percet okozott már. 
Remélem még fog is.

Jerkovich István 

Február 13-án a hegylakók 
farsangi vigasságra gyûltek 
össze a szépen feldíszített 
Népházba. A megnyitót Bús 
Balázs polgármester úr képvi-
seletében Szegner László al-
polgármester úr tartotta. Vidám 
mulatozásra buzdított bennün-
ket, amit mi komolyan is vet-
tünk.

Elôször a Csúcshegyi 
Bohémek nevû tánckar sváb-
táncát néztük végig, majd 
Holup Orsolya hastáncosnô 
és két tanítványa: Mészáros 
Kinga és Mezô Virág könnyed, 
egzotikus bemutatóját csodál-
hattuk meg.

Ezt követte a lelkes hegyi 
asszonyokból alakult Alerton 
klub táncos meglepetése,  a 
nagysikerû Madagaszkár rajz-
fi lm zenéjére riszáltak – szó 
szerint. A refrént mindenki 
fújta kívülrôl: riszálom úgyis, 
úgyis…már maga a zene is 

hozta a tapsot, ráadás volt a 
lányok önfeledt elôadása. A 
bemutatót zárta a Csúcshegyi 
Bohémek cigánytánca, amit 
szintén visszatapsolt a közön-
ség.

Az elôadás hatására már 
mindenki nagyon várta a mu-
latozást, úgyhogy Sugár Gyuri 
indította a zenét, mi pedig 
táncoltunk.

A tánc közti pihenô szünet-
ben megtartottuk a jelmezver-
senyt, ennek díjazottjai a 
következôk voltak:

Gyerek kategóriában: 1. 
Kádár Barnabás, mint kádár-
mester; 2. Balog Melanie; mint 
Hófehérke; 3. Mikes Róza, 
mint Fekete egér.

Kamasz kategóriában: 1. 
Mezô Virág, mint Fogtündér; 2. 
Kádár Emese, mint Jótündér; 3. 
Mezô Ákos, mint Halál;

Felnôtt kategóriában: 1. 
Árvay János, mint Elsô bálozó 

nagymama; 2. Novath László, 
mint Ökörkô; 3. Benyó Dóra, 
mint Fekete macska.

A farsang kihagyhatatlan 
része a tombola. Mindenki re-
ménykedet, hogy szép nyere-
ményhez jut. Az idén a legtöbb 
szerencséje kétségtelenül 
Varga Bélának volt, a fôdíjat 
pedig, azaz a két személyre 
szóló ingyenes belépôt a 
disznótorra, Mónus Ibolya vi-
hette el.

Köszönjük a jól sikerült estét 
a szervezôknek: Novath 
Ildikónak és férjének, az 
Alerton klub táncosainak- élü-
kön a koreográfus Raffi nger 
Évának, és külön köszönet a 
fantasztikus DJ-nek, Sugár 
Gyurinak!

Igaz a tél, a hó, a jég itt 
maradt, nem sikerült elüldöz-
ni, de mi jól éreztük magun-
kat.

Mikes Kriszta

Meglesett madarak

Berecz András
a vendégünk

A rendezvényt az AURA Elsô Egzotikus Lakberendezési- és ajándék központ 
(1035 Budapest, Vihar u. 22.) támogatta tombolanyereményekkel.

Farsangfarka
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A tanösvény szóról az embernek 
inkább a természetvédelmi terüle-
tek turistaút menti táblácskák jut-
nak eszébe, azonban most nem 
errôl van szó.

Dr. Kádár Péter a Csúcshegy 
Menedék Egyesület elnöke a 
Csúcshegy-Táborhegy tanösvény 
kialakítását kezdeményezte egye-
sületünk elnökségi ülésén, és kérte 
az együttmûködést.

A terv célja Csúcshegy és 
Táborhegy természeti, történelmi 
és kulturális értékeinek bemutatá-
sa, lehetôséget teremtve szabadtéri 
mozgásra. Javaslata szerint az 
egyes állomásoknál bemutató táb-
lák lennének elhelyezve, rajtuk 
ismertetô szöveggel. A táblák köz-
vetlen környezetét rendbe tennénk. 
Szórólapokon tájékoztatnánk az 
érdeklôdôket, kiadványokat készít-
hetnénk az egyes létesítményekrôl, 
és megtekintésükre rendszeres 
programokat szervezhetnénk.

A tanösvény állomáshelyeiként 
javasolta a Szt. Donát kápolnát, a 
Jablonka parki Ecker-keresztet, a 
Szt. Antal szobrot a forrás alatt, a 
Táborhegyi barlangot, a vitorlázó 
repülôgép indító állását, a II. világ-
háborús légvédelmi állásokat, a 
Petôfi  Sándor Repülôiskola hangá-
rait, a Honvédsírt, a volt csúcshegyi 
menedékházat és a honvéd emlék-
követ, a csúcshegyi kápolnát és 
pihenô házat, a kôhidat a 
Harsánylejtôn, a Katalin forrást, és 
az egykori vámházat. Az útvonal a 
Bécsi útnál a Farkastorki útról in-
dulna, és a vasútállomásnál érne 
véget, de több szakaszban is végig-
járható.

Az Egyesület vezetôsége megvi-
tatta a programot, számos kiegészítô 
javaslat vetôdött fel. Végül a 
vezetôség örömmel fogadta a ja-
vaslatot, és úgy döntött, hogy részt 
vállal a megvalósításában. Tudja, 
hogy nem egyéves munkáról van 
szó. Tapasztalat igazolja, hogy so-
kak egyetértésére, összefogására, 
hatékony szervezésre és kellô 
anyagi háttér megteremtésére van 
szükség. Meggyôzôdésünk azon-
ban, hogy a cél helyes, emlékeink 
megismerése – akár már iskolás 
korban – segíti az itt lakók 
kötôdését a vidékhez, megvalósítá-
sa pedig sok kis helyi közösség 
összekovácsolódását eredményez-
heti.

(az Elnökség)

Éppen 4 éve annak, hogy ez a 
fénykép készült. „Járdát akarunk” 
– írják a hegylakók, és azóta is 
türelmesen baktatnak buszok és 
teherautók között. Tavaly milliókat 
ölt a fôváros az útfelújításba, de a 
helyzet nem változott.

Februárban néhány lakó kezde-
ményezésére összeültünk, és 
számba vettük a legfontosabb 
tennivalókat ezen az 
elszlömösödött 500 m2-es közte-
rületen, a Farkastorki út, Viharhegyi 
út találkozásánál, a Verhovina utca 
és a Farkastorki lejtô torkolatánál. 
A közös gondolkodáshoz Pottyondi 
Flóra kertépítész tervvázlata nyúj-
tott segítséget.

Elsô a veszélyelhárítás. Vagyis a 
járda építése a vízmosta árok he-
lyén.

Második egy környékbelieket 
nem zavaró szép park kiépítése. 
Olyan park, amelyben fôleg a nö-
vények kapnak helyet, kevés 
burkolattal, és kevés paddal, vagy 
- a randalírozást megelôzendô - 
pad nélkül, a szomszédok felé 
akusztikai védelemmel, a 
Farkastorki lejtô hegyfelôli oldalán 
kitakarított öböllel, esetleg parko-
lóval.

Harmadik egy szobor, melynek 
elhelyezésére a parkocska két 
pontja is alkalmasnak látszik.

A feladat nehézségét adja, hogy 
tavaly hibásan épült meg az út, 

nem oldotta meg a burkolat vízel-
vezetését, az ELMÛ és a gyenge-
áramú hálózatok tulajdonosai 
ötletszerûen elhelyezett oszlopai-
val, dobozaival illetlenül bitorolják 
a területet, a tereprendezést pedig 
akadályozza, hogy a kábelek sza-
bálytalanul, itt-ott szinte kibuk-
kannak a földbôl.

Megállapodtunk abban, hogy 
mint Egyesület a fentiek alapján 

összeállítunk (készíttetünk) egy 
tervet. Erre közigazgatási bejárást 
hívunk össze, majd ennek alapján 
végleges tervet készítünk. Ha 
szükséges építési engedélyt ké-
rünk.

Eztán jön a pénz megteremtése, 
a lobbizás. Nem lesz gyors munka, 
de ha nem vesszük napirendre, így 
marad még évekig.

Felcsuti László

Március 11, csütörtök, 18.00 órakor, a Táborhegyi 
Népházban

Mit jelent az, hogy klimabarát?, energiahatékony? 
…vagy az, hogy megújuló energia? Nagy szavak. Ha 
a saját családi házunkról van szó, akkor pedig szinte 
lefordíthatatlan gondolatok. Napkollektor, napele-
mek, biomassza kazán, hôszivattyúk, szélkerekek? …
pont az én kis házamnál? Elérhetetlen, költséges 
dolgok, foglalkozzanak vele inkább azok, akiknek 
van pénzük takarékoskodni! Mégis kényszerít a ma-
gas gázszámla és villanyszámla arra, hogy mindannyi-
an foglalkozzunk vele.

Ebben próbál segíteni az egyesületben újonnan 
alakuló „Klímabarát Fórum”.

Közös célról van szó. Az egyén és az emberiség 
közös érdekérôl. A hagyományos építésû házak el-
avult fûtés-, melegvíz- és energiaellátó rendszerei, 
gyenge minôségû hôszigetelései óriási energiaveszte-
séget – és ezáltal többlet széndioxid kibocsátást – 
okoznak. Vagyis az egyéné a magas számla, emberi-
ségé a széndioxid.

Mi most – szégyen ide, szégyen oda – maradjunk a 
havi számlánál. Át kell gondolnunk, mivel és hogyan 
fûtünk, milyen az ablakok hôszigetelése, a beenged-
jük-e télen a hideget, nyáron a forróságot. A probléma 
szinte minden családiháznál ugyanaz, de a megoldás 
esetenként eltérô, a költségeket pedig ütemezni kell. 

De mit, és hogyan? Mi az elsô tennivaló? Ebben is 
próbál segíteni az újonnan alakuló „Klímabarát 
Fórum”.

A korszerûsítés azonban megfelelô állami támoga-
tás nélkül kivitelezhetetlen. A Magyar Állam ezért 
létrehozta a Zöld Beruházási Rendszer keretében az 
Energia-hatékonysági Alapprogramot, annak a 
„Klímabarát Otthon” pályázatát (ZBR-EH-09), ami tá-
mogatást nyújt magánszemélyek számára, hogy el-
avult lakóházaikat felújítsák, ezzel hozzájáruljanak az 
ország klímavédelmi céljaihoz, egyszersmind csök-
kentsék energiafogyasztásukat és a belôle eredô ki-
adásaikat.

Elsô találkozónk vendége Petridisz Miklós, a témá-
ban élenjáró SOLANOVA Klaszter tagja, aki 
elôadásában azt vizsgálja, hogy miként lehet egy 
meglévô családiház energiafogyasztását csökkenteni, 
mi az elsô tennivaló, milyen pályázatokon lehet 
pénzforráshoz jutni.

A „Klímabarát-fórum” célja nem csupán az ismeret-
terjesztés, hanem közös gondolkodás akár konkrét 
családiház problémái felett, segítségnyújtás mûszaki 
és pályázati ügyekben. A Fórumra tehát várjuk azon 
hegyi lakosokat, akik házukat elôbb utóbb 
korszerûsíteni szeretnék, de még nem tudják ho-
gyan.

(az Elnökség)
www.ohegy.hu

Hegyvidéki 
„tanösvény”

„Klímabarát Fórum” alakul

Verhovina kert
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Tanulóink történelem ismereteit 
gazdagította a Nemzeti Múzeum 
által szervezett kétfordulós 
vetélkedô. „Királylányok messzi 
földrôl” címmel, Katalónia és 
Magyarország középkori történel-
mével foglalkozott a kiállítás.

A gyerekek a kiállítás megtekin-
tésén kívül sok kutató munkát 
folytattak és megérdemelten vé-

geztek korcsoportjukban a 141 
versenyzô csapat között az elsô 
harmadban.A 7. osztályból induló 
Marján Gyöngyi és Kádár Ilona a 
31. helyet szerezte meg. A 8. osztá-
lyosok 3 fôs csapata Metykó Vivien, 
Erdélyi Dániel és Mikó Artúr pedig 
a 28. helyen fejezték be a nemes 
küzdelmet.

A jó helyezések mellett a tan-

anyagon kívül sok új fogalommal, 
információval gazdagodtak, és még 
jól is szórakoztak a korabeli szoká-
sokon, öltözködésen. (A mellékelt 
képen Marján Gyöngyi és Kádár 
Ilonka látható)

Bán Éva tanárnô

Serpák és külsô segítség nélkül, 
kettesben indulnak útnak, a 
hegytôl nem félnek, de apróbb 
dolgoktól azért tartanak, és ha a 
biztonságuk úgy kívánja, akár a 
csúcs elôtt is visszafordulnak majd. 
Klein Dávid és Várkonyi László 
hegymászók arra készülnek, hogy 
mint a „Dréher24 Everest expedí-
ció” tagjai a magyarok közül 
elsôként, oxigénpalack nélkül jus-
sanak fel a Mount Everest csúcsá-
ra.

Az expedíció március 25-én in-
dul Budapestrôl. Az Everest csúcsát 
két idôszakban, a monszun elôtti 
tavaszi és a monszun utáni ôszi 
idôszakban lehet kizárólag elérni. 
Általában május 10. az a nap, 
amikor a legtöbb csúcstámadás 
van, Ekkor szeretné a hegymászó 
páros csúcstámadási helyzetbe 
hozni magát. „Május végéig próbál-
kozhatunk, de ott már az ember 
szeme félig a monszunon van, félig 
pedig a saját fi zikai állapotán.” – 
mondja Konyi, egyesületünk egyik 
büszkesége. 

Mostantól kezdve drukkolunk. 
Tudjuk, ha sikerül, hatalmas telje-
sítmény lesz. Sok erôt kívánunk 
hozzá, és ha úgy adja az idôjárás, 
még nagyobb erôt kívánunk a 
visszaforduláshoz. És egy üzenet:

Ne felejtsd el: Neked a csúcs 
legyôzésére van szükséged, az 
Egyesületnek pedig Rád.

(Szerkesztôk)

NŐI SZAKASZ  FEHÉRNEMŰ KISKERESKEDÉS
•  DIVATOS MINTÁS HARISNYANADRÁGOK
• SPORTMELLTARTÓK
• KISMAMA FEHÉRNEMÛK
• EXTRA MÉRETÛ FEHÉRNEMÛK

1032 Budapest, Bécsi út 170. 

(bejárat a Farkastorki út felôl)

Nyitva: hétfôtôl péntekig 10-19, 

szombaton 9-14 óráig

Telefon: +36 30 480 1284

Konyi csúcstámadásra készül

Táborhegyrôl 

az Everest-re

„Királylányok messzi földrôl”

Tavasz, március, nônap, húsvét… Újuljon meg Ön is új fehérnemûben!

Törzsvásárlói kártya, ajándékutalvány, bankkártya
elfogadás. Weboldalunkon sok hasznos információt is 
talál: www.noi-szakasz.hu

A kiállítás megnyitója: 2010. március 22. 15.00, 
Óbudai Múzeum (Fô tér 1.)

Az Óbudai Múzeum és Könyvtár idôszaki kiállítá-
sán látogatóink megismerkedhetnek a középkori 
Óbuda egyik kiemelkedô személyiségével, Piast 
(Lokietek) Erzsébettel. Ô volt Károly Róbert felesége, 
Nagy Lajos király édesanyja és IV. Béla unokája.

Piast Erzsébet lengyel hercegnôként érkezett 
Magyarországra, és már Károly Róbert feleségeként is 
fontos szerepet töltött be a korabeli politikai életben.

Sajnos szenvedô alanyává lett Zách Felicián me-
rényletének, amikor fi ai védelmében elveszítette jobb 
kezének négy ujját. Férje halála után – a korabeli 
szokás ellenére – nem vonult kolostorba, hanem fi a, 
Nagy Lajos mellett szinte társuralkodói szerepet töltött 
be. Menyének, akit szintén Erzsébetnek hívtak, 

anyósa életében még esélye sem volt egyéniségének 
kibontakoztatására. Lajos király 1343-ban Óbudát 
édesanyjának ajándékozta, s Erzsébet itt rendezte be 
özvegy királynéi rezidenciáját. Óbuda középkorának 
kiemelkedô idôszakát kapcsolhatjuk a nevéhez: ko-
lostorokat, templomokat alapított és átépíttette a ki-
rálynéi várat. Zarándokutakon vett részt Rómától 
Aachenig, és fi a, Endre királyfi  megkoronázása érde-
kében Nápolyba vonult. Endre halála után, aki végül 
gyilkosság áldozata lett, nagymértékben befolyásolta 
Lajos királyt a nápolyi hadjárat megindításában.

Az erôs egyéniségû, határozott királyné nagy kort, 
kb. 75 évet élt meg. Fia, Lajos Lengyelország királya, 
unokája, Hedvig (Jadwiga) Lengyelország királynéja 
lett. Az általa alapított óbudai klarissza kolostorban 
temették el, 1380-ban.

Benyóné Dr. Mojzsis Dóra
régész, muzeológus, Óbudai Múzeum

Holtan érkezett IX. Dezsô, a 
nap fôszereplôje. Asszonyok 
könnyeztek a hagyma felett, 
férfi ak segédkeztek Laci böl-
lérnek, aki idén is igazi 
„shawman” volt. Tréfákkal, 
történetekkel nevettette mag 
társait, miközben pontos és 
gyors munkát végzett. A 
hagymás vér elmaradt, de a 
fl ekken kiváló volt. Raffi  orja-
levesével, Szécsi Tóni abálés 
toros káposztájával remekelt. 
Egyik hegyi szomszédunk 
szerényen mellére vette har-
monikáját, és így szórakoztatta 
a társaságot. Mindez Novath 
Ildi és Laci kiváló szervezô 
munkáját dicséri. Kellemes 
napot töltöttünk együtt, 
telihassal búcsúztunk.

Piast Erzsébet

Dezsô-tor
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Ismerjük fel

és óvjuk természeti kincseinket!
Vöröshagyma (Allium cepa L.) Ma már 

vadon nem él, de különbözô nemesített 
fajtáit a föld különbözô részein termesztik. 
Hozzánk valószínûleg Közép-Ázsiából 
került. A hazai „makói” fajta különleges 
aromája miatt hungaricum. Liliomféle. 
Gömbszerû virágzata 4-9 cm-s is lehet. A 
szár és a levelek felfúvottak. Magvetéssel 
vagy dughagymával szaporítják. 
Dughagymáról mi is termeszthetünk 
„zöldhagymát! Ez értékes tavaszi vitamin-
forrás. Nélkülözhetetlen konyhai, élel-
miszeripari és gyógynövény. Sok ható-
anyagot tartalmaz. Ebbôl ki kell emelni az 
illóolajokat, pektint, vitaminokat (B1, B2, 
B6, C). A C-vitamin tartalma nyersen ve-
tekszik a citroméval! Ásványi anyagok 
közül említést érdemel a vas, foszfor, réz 
és cink tartalma. Nyersen, fôzve, sütve fogyasztjuk. A 
hagymája „olcsó” és fontos táplálékunk egész évben. 
Gyógynövényként belsôleg idegerôsítô, vizelethajtó, 
vértisztító, étvágyjavító, bélféreg ûzô, vércukorszint 
csökkentô. Különösen fi nom libazsíros friss kenyéren 
a vékonyra szeletelt hagymakarika.

Apám dunántúli kedvenc étele volt, a háborús 
idôkben is jól készíthetô göcseji dödöle. Készítése 
egyszerû volt, az íze fenséges!

A felaprított burgonyát annyi vízben fôzzük meg, 
hogy egy ujjnyira ellepje. Ha megfôtt, a levében sóz-
zuk és kásaszerûre törjük. Ezután lisztet keverünk 
hozzá (1,2 kg burgonyához 40 dkg liszt). Közben a 
vöröshagymát zsíron vagy olajon aranysárgára pirít-
juk. Egy tálba teszünk a pirított hagymából és a 

„masszából” nagy galuskákat szag-
gatunk rá egy rétegben. A hagymás 
zsírral meglocsoljuk, majd újabb 
réteg galuskát szaggatunk rá. 
Sütôben a kiszaggatott dödölét 
megpirítjuk. Tálaláskor pirított 
hagymakarikákkal, tejföllel ízesít-
jük. 

Újhagyma leves. Az újhagymát 
zöldjével együtt és a vöröshagymát 
felaprítjuk, vajban kicsit megpárol-
juk, liszttel megszórjuk, vízzel fel-
öntjük. Húsleves kockával ízesítve 
felfôzzük. Tálaláskor reszelt sajtot 
adunk hozzá.

Székely hagymás burgonya. 
Az aprított burgonyát megfôzzük. 
A felszeletelt vöröshagymát olajon 

megpároljuk. Borssal, piros paprikával megszórjuk és 
a burgonyára öntjük. Jól összekeverve pecsenye 
mellé kínáljuk.

Narancsos hagymasaláta. A hagymát és a naran-
csot vékony karikákra vágjuk. Olajból, kevés ecetbôl, 
mustárból, sóval, borssal öntetet készítünk. Ráöntjük 
a hagymás narancsra, egy ideig állni hagyjuk, hogy az 
ízek összeérjenek.

Indiai hagymás lepény. Vöröshagyma karikákat 
olajon üvegesre párolunk. Sós palacsintatésztát keve-
rünk és beletesszük a párolt hagymát. Tefl onos 
serpenyôben palacsinta méretû lepényeket sütünk. 
Négyrét hajtva melegen, savanyúsággal tálaljuk.  

Jó egészséget és jó étvágyat kívánok!
Stollmayer Ákosné

Tavaly az önkormányzati pályá-
zat keretében 30-an kaptunk 
komposztáló ládát. Volt, aki rögtön 
összeszerelte és máris használta, 
de volt, aki késlekedett az össze-
rakással, és bizony belecsúszott a 
télbe. Sokakat ismerünk azonban, 
akiknek már örökletes szokás a 
komposztálás. Bár rengeteg szak-
irodalom foglalkozik e hasznos 
tevékenységgel, mind a nyomta-
tott, mind az elektronikus sajtóban, 
mégis úgy gondoltuk, hogy né-
hány praktikum ismertetésével mi 
is segítjük komposztáló olvasóin-
kat.

Jön a tavasz! Aki télen takarással 
védte a komposzthalmot az esôtôl 
és a hótól, az most jó minôségû 
komposztott kapott. Aki a kará-
csonyfát is beletette, az kicsit baj-

lódhat, mert a tûlevelek lassan 
bomlanak. Ha nem jelentôs 
mennyiségû a tûlevél, akkor 
bekeverhetô, mert hosszú ideig 
biztosítanak tápanyagot. Ha nagy 
mennyiségben lett a ládába helyez-
ve, akkor célszerû egy következô 
keverésbe áthelyezni, bár a sok 
tûlevél talajtakaróként is kiválóan 
használható.

Az érett komposztot legjobb ta-
vasszal felhasználni. De fontos 
felismerni, hogy friss vagy érett 
komposzttal rendelkezünk-e. 
Mikor érett a komposzt?

1. Ha sötétbarna színû, földszerû, 
erdei talajra emlékeztetô szagú, 
egynemû (a különbözô alkotóré-
szek már szabad szemmel nem 
különböztethetôk meg), akkor 
nagy valószínûséggel megfelelô 

érettségû, felhasználásra kész a 
komposztunk.

2. Felhasználás elôtt feltétlenül 
végezzünk csírázási tesztet is. Egy 
lapos tálkát megtöltünk komposzt-
tal. Ebbe vessünk egyenletesen 
gyorsan csírázó zsázsamagot. 
Néhány napig gondoskodjunk a 
nedvesen tartásról. Ha 4-5 nap 
múlva egyenletesen kelnek ki a 
magok, akkor érett komposztunk 
van. Ha csak foltokban (vagy más 
rendellenességet, például a levelek 
megégését tapasztaljuk) akkor friss 
komposztunk van.

A friss komposzt nagyon gyor-
san hat. Pázsit, valamint földkeve-
rékek számára alkalmatlan. Az 
érett komposzt lassan hat, kiváló 
talajjavító tulajdonságokkal rendel-
kezik és földdel egyenletesen ösz-
szekeverve fontos alapanyag. 
Rostálás után valamennyi növény-
kultúra számára felhasználható. 
Néhány földkeverék recept:

Cserepes növények: 5 egység 
érett komposzt + 2 kerti föld + 3 
homok. Veteményes kert: 3 egység 
érett komposzt + 4 kerti föld + 3 
homok.

(forrás: halas.net)

A cinke már mondja, hogy 
nyitnikék. Remélem, ezt nem csak 
a szôlôsgazdák értik. 

A terasz védett szélén az olvadó 
hó alól kibukkant a nyíló hóvirág. 
Kezdôdhetnek a tavaszi munkák!

- Gyümölcsfáink metszését fe-
jezzük be. Utána jöhet a lemosó 
permetezés. Ezzel késôbbi, ,,mér-
ges” permetezéseket válthatunk 
ki.

- A lemetszett ágak virágrügye-
ket is hordozhatnak. Ezek a lakás-
ban kinyílnak.

- Ahol alakfa, orsó sövény stb. 
van, ott nézzük át a lekötéseket, és 
pótoljuk a hiányokat. Drótot nem 
jó használni.

- Rügypattanáskor újra kell 
permetezni, elsôsorban ôszi, kaj-
szi, és mandulafákat.

-Tavaszi ültetésnél jó, ha a gyü-
mölcs csemetét 1 napra vízbe áz-
tatjuk, ettôl egy hirtelen felmelege-
dés esetére lesz víztartaléka.

- A szôlôknél a metszés elôtt 
nézzük meg a rügyeket, milyen 
fagykár érte fajtáinkat. Ennek 
mértékét vegyük a metszésnél fi -
gyelembe.

- Egynyári dísznövényeink mag-
vait már vethetjük, ha magunk 
akarjuk a palántákat nevelni.

- Az elsô fûnyírásnál vegyük fi -
gyelembe, vannak-e a gyepben kis 
hagymások, pl. krókusz. Ezek 
nyílása után vágjunk. A télen ke-
letkezett foltokat javítatjuk fûmagos 
földkeverékkel. Ahol elmaradt az 
utolsó nyírás, és a hó elfektette e 
füvet, könnyen lehet hópenész. 
Ezen többszöri, erôteljes átgereb-
lyézés is segíthet.

- Letakart, korai hagymás virá-
gokról, jácint, nárcisz tulipán, 
szedjük le a takaróanyagot.

- Metsszük meg rózsabokrain-
kat, ügyelve arra, hogy az utolsó 
szem lehetôleg kifelé nézzen.

 - Március alkalmas a szobanö-
vények átültetésére is. Dézsás nö-
vényeinket még ne vigyük ki, mert 
a látszólagos szép idô ilyenkor 
még hirtelen hidegre fordulhat.

Befejezhetjük a madarak eteté-
sét. Költéskor már kifejezetten 
káros, ha például a cinkék napra-
forgóval próbálnák etetni a kicsi-
nyeiket. Fáink, és sövényeink 
metszésénél gondoljunk a fészke-
lési lehetôségekre is.

Virágos szép tavaszt, jó kertész-
kedést kíván:

Ort János 
kertész

Kerti dolgaink

Megérett-e az ôszi komposzt?

www.ohegy.hu
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A legutóbbi számban a végrehaj-
tásról általában volt szó. A végre-
hajtásnak a legérzékenyebb pontja 
és a tulajdonost leginkább érintô 
változata az ingatlan árverés. Mit is 
kell tudni róla?

Az Ügyvéd válaszol:
Pénz követelés behajtása céljá-

ból végrehajtás alá lehet vonni 
mind a házas, mind a beépítetlen, 
mind a termôföld illetve zártkerti 
ingatlant. Nem akadályozza a 
végrehajtást az ingatlant terhelô 
jog (szolgalmi jog, használati jog 
vagy haszonélvezeti jog) létezése 
sem. Ugyanígy nem akadálya a 
végrehajtásnak az sem, ha elidege-
nítési és terhelési tilalom vagy tu-
lajdonjog fenntartással történô el-
adás, esetleg perfeljegyzés ténye 
van az ingatlan-nyilvántartásra rá-
jegyezve.

Nincs jelentôsége annak sem, 
hogy mekkora összeget kell a bíró-
sági végrehajtás során behajtani. A 
végrehajtást elrendelni azonban 
500.000 forintot meghaladó tarto-
zás esetén lehet.

A Végrehajtó elôször lefoglalja 
az ingatlant, majd rendelkezik a 
végrehajtási jog ingatlan-nyilván-
tartásba történô bejegyzésérôl. 
Intézkedik a becsérték megállapí-
tásáról, majd ezt követôen tûzi ki 
az árverést. Az ingatlan becsértékét 
közölni kell a felekkel, és mind-
azokkal, akiknek az ingatlanra 

vonatkozóan valamilyen ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzett joga 
van. A becsértékkel szemben vég-
rehajtási kifogást lehet elôter-
jeszteni.

Az árverés kitûzésének 
idôpontjáról hirdetményt kell köz-
zétenni a lakóhely szerint illetékes 
Bíróságon és Polgármesteri 
Hivatalban, a feleknek pedig kéz-
besíteni kell. Az vehet részt az ár-
verésen, aki elôlegként a becsérték 
10 %-át letétbe helyezi. Ha a fel-
ajánlott vételár nem éri el a kikiál-
tási árat, akkor azt fokozatosan 
lejjebb kell szállítani a becsérték 
feléig. Lakóingatlan esetén a kiki-
áltási ár a becsérték 70 %-ának 
megfelelô összegre szállítható le 
akkor, ha az adósnak ez az egyet-
len lakóingatlana, itt van a lakhe-
lye. Sikertelen árverés esetén az 
árverést a Végrehajtó 3 hónapon 
belül megismétli, és második árve-
rést tart. A második árverésen a 
korábbi ajánlattevô nem árverez-
het. A végrehajtást kérô árverezhet, 
de az adós, tehát az árverésre 
kitûzött ingatlan tulajdonosa nem. 
Amennyiben a második árverés 
sikertelen, úgy az eljárás szünetel-
tetve lesz, és csak a végrehajtást 
kérô kifejezett kérelmére tûz ki a 
Végrehajtó újabb árverést.

Dr. Krzyzewsky Miklós - ügyvéd
info@krzyzewsky.hu
30 942 6535

A Kutyapostás, rövid mûködése 
idején – ez éppen a nyolcadik je-
lentkezése –, most többedszer írja 
le: nem hinné, hogy szerkesztôségi 
asztal mellôl igazán jó tanácsot tud 
adni a „miért vakaródzik Bodri 
kutyám” típusú levelekre… De hát 
valakinek, valamiért úgy látszik, 
mindig viszket, a Kutyapostás meg 
nem tud ellenállni az olyan kedves 
leveleknek, mint amilyet például 
Fekete Lajosné küldött Óbudáról. 
Akinek – ha jól olvassuk – Pongrác 
nevû, hétéves dalmatája az utóbbi 
évben furcsa szokást vett fel. 
„Tavasszal és ôsszel a jobb lábain, 
a bokáinál lenyalja a szôrt, amíg le 
nem kopik a bôr a véres húsáig. Ez 
eltart 1-3 hónapig. Öblögettük már 
kamillával, gyógyteákkal, de nem 
használt. Az állatorvos Oxycort-ot 
írt fel, de az sem használt.”

Nyugdíjas levélírónk még le is 
rajzolta Pongrác barátunk 
szôrtelenre nyalt lábát; hát tényleg 

nem valami szép… Ráadásul jön a 
tavasz is – nohát, lássuk akkor, 
miért e furcsa szokás?

Szerencsére, állatorvos már látta, 
megvizsgálta, így nagy való-
színûséggel kizárhatjuk a 
legegyszerûbb okot: nincsenek 
bolhái a kutyának, vagyis nincs 
bolhaekcémája. A lábon levô 
viszketô foltokról eszünkbe juthat 
még a szôrtüszôatka, ami rövid 
szôrû kutyákon elég gyakori, és a 
bôrgombásodás is.

Jobb lenne a helyzetünk, ha 
ezek közül valamelyik okozná a 
baj, mert akkor rendelkezésre áll-
nának a bevált patikaszerek, 
azonban, ha a doktor látta, nyilván-
valóan nem ezek az okok. Akkor 
hát mi?

Az állatorvos által felírt Oxycort 
spray is, leginkább tanácstalansá-
got jelent. Ez a gyógyszer, úgy 
„általában” jó mindenfajta csípésre, 
a gyulladás és a fertôzés-veszély 

csökkentésére. A Kutyapostás ta-
nácstalanságát jelezze két másik 
javaslat: a Neogranormon, és a 
Betadin kenôcs. Mindkettô erôsen 
hámosító hatású, a Betadin ráadá-
sul kitûnôen véd a fertôzésektôl. 
Bár biztos, hogy le fogja nyalni 
ezeket, de a napi többszöri, erôs 
bedörzsölés, illetve Pongrác folya-
matos szemmel tartása, való-
színûleg segíteni fog.

Segíteni, de nem gyógyítani! 
Ezek a szerek, jó esetben, képesek 
megszüntetni a tüneteket, de az 
okokat nem fogják. Márpedig, az 
volna jó, megtudni: miért alakult ki 
ez a beteges nyalakodás? Az Ön 
levelének egyik mondata adott egy 
ötletet, mégpedig ez: „Pongrác a 
csontot nem szereti, reggel száraz 
tápot kap, délben fôtt ételt, amibe 
kifôzött tojáshéjat teszek, porrá 
darálva.” Vagyis, mintha csak jelez-
né: talán a táplálkozás is lehet a baj 
oka.

Igen, nagyon is lehet, hogy va-
lamilyen ételallergiával állunk 
szemben. Elôször is térjen át a 
biztosan nem allergén anyagokból 
összeállított, mesterséges adalék-

anyagtól mentes táplálékra. 
Mindenfajta hús, de egyes tésztafé-
lék is okozhatnak allergiát. Ami 
biztos: a juh és a rizs nem. Vagyis, 
adjon neki ezekbôl enni, s ideális 
esetben Pongrác, a diéta hetei alatt 
tünetmentessé válik. Ekkor lehet a 
diétába a korábbi étrend elemeit, 
egyenként újra beiktatni. Ha az 
állat korábbi tünetei ismét kiújul-
nak, akkor megvan, mire allergiás, 
ha nem történik semmi, akkor le-
het az étrendjének egy másik ele-
mét is visszahozni.

Azonban a makacs bôrbeteg-
ségek csak ritkán idény-jellegûek, 
e problémák pedig, a levél szerint, 
tavasszal és ôsszel jelentkeznek. 
Ezek az évszakok igazi szezonjai a 
légúti allergiáknak, amelyekben 
egyébként – és pontosan ekkor – a 
Kutyapostás is szenved. Igaz, ô 
nem vakarózik, hanem tüsszög, a 
szeme vörös, folyik az orra, és 
ebbéli bánatában whiskyt és sört 
iddogál, amit Pongrác barátunknak 
sajnos nem ajánlhat.

Viszont a Kutyapostában lesz 
még szó az allergiáról.

Szücs Gábor

Ingatlan árverés

Ajánlja hírlevelünket barátainak, ismerôseinek!
Levelünkben elôzetes értesítést küldünk 

az egyesületi eseményekrôl, rendezvényekrôl.

Jelentkezni lehet a www.ohegy.hu honlapon, 

vagy az egyesulet@ohegy.hu címen.

Kutyaposta 8.

Pongrác talán allergiás?
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Nem panaszkodhatunk, idén 
igazán kitett magáért a tél. 
Bôkezûen bánt a mínuszokkal 
és bôven szórta a havat is. 
Csodaszép látványt nyújtott a 
hófüggöny, ahogy szép lassan 
fehér lepellel borította be a tájat, 
a háztetôket, a kerteket, a ker-
tekben lévô fákat, fenyôket és 
bokrokat. Elnéptelenedtek az 
utcák, csak a kerti madáretetôk 
körül élénkült meg a forgalom. 
A hótakaró alatt megszûnt az 
önellátás, a kis kosztosok arra 
vannak ráutalva, amit az embe-
rek kínálnak nekik a fákra kihe-
lyezett etetôkben. Jönnek is a kis 
kosztosok, egyre többen. Szinte 
sorban állnak, ahogy udvariasan 
váltják egymást a cinkék, vörös-
begyek, csuszkák, de még a 
verebek és a balkáni gerlék is. 
Öröm fi gyelni ôket!

A havazás elálltával megélén-
kül az utca élete. Jönnek a gye-
rekek, hógolyóznak, szánkáz-
nak, vidám kacagásuk messzire 
hangzik.

Felfi gyelek két apróságra, 
olyan három és négyéves for-
mák, kék és piros overallban. A 
szintén síruhába bújt Apuka vi-
dáman fi gyeli hancúrozásukat. 
A kerítésen belül a pulink izga-
tottan fi gyeli ôket. Rávetik ma-
gukat a hóbuckákra, szinte 
tombolnak a sok hóban. Kis 
kezükkel hógombócokat mar-
kolnak, és önfeledten dobálják 
egymást. A kutyánkon látom, 
legszívesebben ô is részt venne 
a játékban.

Apuka egy idô után elunja 
magát, elindul a Zúzmara utca 
felé. A két apróság követi. A ki-
csi még utoljára felkap egy nagy 
hótömböt – alig bírja cipelni – és 
viszi nagy óvatosan. Jó lesz 
meglepni vele az otthon ebédet 
készítô anyukát. A kicsi után 
iramodik a nagyobbik is, ô is 
felmarkol egy nagy kupac havat. 
Nem megy vele messzire, megáll 
a kerítés mellett és ügyesen rá-
dobja a farkát csóváló meglepett 
kutyára. Látja ezt a kicsi, ô is 
visszafordul, utánozza testvér-
kéjét. Ô is ügyesen eltalálja a 
puli fejét. Sikerén felbátorodva, 
rátesz még egy lapáttal. Nagyot 
rúg a kutya felé, szerencsére 
csak a kerítést találja, a hó csak 
úgy porzik a lába alól.

A sarokról Apuka önelégült 
mosollyal nézi ügyes gyerme-
keit.

Gálosfai Jenôné

Idén lesz 10. éve, hogy Erdôaljás családi kenutú-
rákat szervezünk az iskolában. Már eveztünk a 
Felsô-Tiszán (a Kárpátaljai szakaszán is), az Öreg-
Túron, a Tisza középsô szakaszán Tokajtól a Tisza-
tóig, a Latorcán, a Laborcon, a Bodrogon, a 
Mosoni-Dunán és a Szigetközben.

Az idei kenutúrát a Tisza felsô szakaszára tervez-
zük. Az elsô nap a tiszabecsi „Vidám Delfi n” kem-
pingben találkozunk, ahol este vacsora és ismerke-
dés.

A kerek évforduló egybecseng iskolánk fennállá-
sának 60. évfordulójával, ezért másnap autóbusszal 
kétnapos kirándulásra indulunk Kárpátaljára. 
Idegenvezetôvel utazunk a Vereckei-hágóra, meglá-
togatjuk a Schönborni Kastélyt, Ungvárt, Munkács 
várát, átmegyünk Beregszászra, a híres piacára is, 
ahol az ínyencek a környék kiváló áfonyalekváraiból 
vásárolhatnak. Felkeressük névadónk, II. Rákóczi 

Ferenc emlékhelyeit is. Koszorúzni fognak a munká-
csi Rákóczi várnál, s a Vereckei-hágón a honfoglalás 
emlékmûvénél elhelyezzük a nemzeti színû szala-
got.

Tiszabecsre visszatérve másnap, július 31-én, indul 
a 152 km-es, 7 napos kenutúra, melynek útvonala 
Tiszabecs-Szatmárcseke (24 km), Tivadar, a tiszai Las 
Vegas (15 km), Gergelyiugornya, ott az Atlantika 
vízividámpark meglátogatása (20 km), Tiszamogyorós 
(34 km), Tuzsér (34 km), Dombrád (25 km).

Az élményekben gazdag túrára már többen jelent-
keztek. Ki a kárpátaljai kirándulásra, ki csak a kenu-
túrára, de többségében mindkettôre. Szeretettel vá-
runk minden mai és volt erdôaljás diákot családos-
tul:

Szirtes Csaba
+36 30-325 0244

szirtes.csaba@gmail.com

 Botticelli a Testvérhegy közelé-
ben járt. Nem is egyedül. Elkísérték 
az itáliai reneszánsz ragyogó 
képviselôi is, amikor néhány hó-
napra mindannyian beköltöztek a 
Szépmûvészeti Múzeum felújított 
termeibe. Így történhetett, hogy 
tisztes fôvárosunkat is megérintet-
te a dicsôséges reneszánsz szele. 
(Bizony, rá is fér egy kis frissítô 
fuvallat!).

Szinte most is érzem, ahogy 
Firenze és Velence ragyogása el-
lenállhatatlanul átsugárzik a leper-
gett idô falán. Puha szônyegeken 
nesztelenül hömpölyög a látoga-
tók hada, csupán a vörös bársony-
tapétáról letekintô képek titokza-
tos üzenetei hallhatók. Telis-tele a 
tér a magasztos kor századokon 
túláradó, különös leheletével. 
Hiszen mennyi mindent ajándéko-
zott a reneszánsz a világnak, bô 
másfélszáz esztendô alatt… 
Mindenekelôtt: a példát, hogy lé-
tezik újjászületés; hogy még a 
múlandóságon is túlmutató ereje 
van a valós értékek jövendô korok 
felé elküldött üzeneteinek; hogy a 
technika fejlôdésével nem föltétle-
nül jár együtt a lélek mûvelése is, 
vagy, hogy a szépség és a harmó-
nia kisugárzásának mértéke soha 
nem volt, és nem lesz idôhöz 
kötve.

A magasztos mûvészeti kor 
nagymesterei ezúttal csaknem 
mind jelen voltak: Ucello, 
Mantegna, Bellini; vagy Perugino, 
akinek Francesco delle Opere-
arcmása a reneszánsz portréfesté-
szetének kisméretû ékköve, a lé-

lekábrázolás és a táj puha szelle-
miségének tökéletes harmóniájá-
val. Így az sem csoda, hogy 
Raffaello mesterének e mûremeke 
a késôbbiekben is jelentôs nyomot 
hagyott az arcképfestés történeté-
ben. S ahogy tovább léptünk, 
egyre inkább éreztük testünkben a 
különös vibráló feszültséget, hisz 
a reszketeg fényben föltûnt a nem 
mindennapi seregszemle fôhelyén 
tündöklô kép: Leonardo da Vinci: 
Hölgy hermelinnel címû híres-ne-
vezetes alkotása, a Mona Lisa örök 
vetélytársa. Még az anyagi gon-
dokkal nemigen küszködô 
Ludovico Sforza, Milánó egykori 
hercege sem álmodta volna, hogy 
tizenhat éves kedvesének, az 
elbûvölô Cecilia Galleraninak 
arcvonásai nyolcvanmilliárd (!) 
forintnyi biztosítási összegre rúg-
nak valaha. (A hölgyet, megérke-
zésekor, rangjához illô módon, 
kommandósok tetemes hada kí-
sérte végig a városon). És 
Leonardo mesterremeke után, az 
„isteni Raffaello Sanzio” egyik ko-
rai mûve, valamint nagyméretû 
kettôs önarcképe következett, 
hogy tüstént Tiziano festôfejedelem 
kilenc darab méretes vásznával 
folytatódjék a diadalmenet, korai 
korszakának jeles példáitól kezd-
ve, el, egészen színeinek bravúro-
san oldott szárnyalásáig. A tôle 
való Kesztyûs férfi , aki a Louvre 
pompáját hagyta oda, hogy 
Budapest téli zimankójába láto-
gasson el, merengve fi gyelte az 
arcokat, amelyek repesve várták: 
valóban megszólal-e? De nyilván-

való, hogy nem hagyhatók szó 
nélkül a nemes szemlének otthont 
adó Szépmûvészeti Múzeum saját 
darabjai sem, így ugyancsak 
Leonardónak az Anghiari csatá-
hoz készült lendületes vörös kréta 
rajzai, vagy Raffaello kisméretû, 
ám annál elbûvölôbb Eszterházy 
Madonnája. Majd a kor két hatal-
mas munkabírású nagymestere, 
Tintoretto és Paolo Veronese 
vásznai parádéztak.

Varázslat történt.  Százharminc 
remekmû ritkán átélhetô, feledhe-
tetlen varázslata.

Így a feszes hétköznapokat 
röpke idôre, átjárta a valaha 
létezô, legfennköltebb mûvészeti 
korszak lélekfrissítô fuvallata. És 
hogy micsoda randevúnak adtak 
helyet a büszke falak, csak akkor 
válhat igazán világossá elôttünk, 
ha arra gondolunk, milyen illuszt-
ris helyekrôl érkeztek a 
gyönyörûségek eme ritkán 
egybegyûlt nagykövetei. Többek 
közt a párizsi Louvre, a madridi 
Prado, a New York-i Metropolitan, 
a Los Angeles-i Getty, a fi renzei 
Uffi zi, a washingtoni és a londoni 
National Gallery kincsei ideig-
óráig elborították a mélyvörösek-
ben ünneplô termeket. És amint az 
észlelhetô volt, olykor egy-egy 
csillogó páracsepp is elborította 
azokat a szemeket, amelyek gaz-
dái nagyon is tudatában voltak: 
milyen ajándék a sorstól e 
tovatûnô életben egyszerre ennyi 
helyen járni, s ennyi szépség kö-
zött andalogva, igaz áhítattal azo-
kat megcsodálni.

Téli örömök

Tizedik erdôaljás kenutúra indul
Július 29–augusztus 6.

Árkossy István noteszébôl

Botticelli a Testvérhegy közelében
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Valahol mégiscsak a béke 
(egyik) szigete vagyunk, legalább-
is a januári bûnügyi adatok ezt 
bizonyítják. Mert míg az észak 
budai bûnügyi régióban – Óbuda 
is oda tartozik a II. és a XII. kerü-
lettel együtt – az elsô hónapban 
532 bûncselekmény történt, s a III. 
kerületben is 177, addig az 
Óhegyen mindösszesen 14 alka-
lommal hívták a rendôrséget. S 
bár tudjuk jól, hogy annak a 14 
polgártársunknak 2010 januárja 
akár lidércnyomásos emlék marad 
az idôk végezetéig, de azért lássuk 
be, ez az alig tucatnyi 
bûncselekmény a „futottak még” 
kategóriáját jelenti… Az adatok 
között ezúttal is az Óhegy Hírek 
krimirovatának állandó szakértôje, 
Feró Attila alezredes, a III. kerüle-

ti kapitányság helyettes vezetôje, 
az észak-budai bûnügyi régió 
bûnügyi vezetôje segít eligazod-
ni.

– És ha még hozzátesszük, hogy 
ennek a 14 bûncselekménynek a 
75 százaléka gépkocsik ellen irá-
nyult, s csak egyetlen egy esetben 
találkozott a sértett az elkövetôvel, 
akkor talán még megnyugtatóbb a 
kép.

– Nézzük talán „mûfajok” sze-
rint csoportosítva a statisztikát.

– A jó hír, hogy sem gyilkosság, 
sem rablás, sem kifosztás, sem 
garázdaság nem történt, vagyis 
személyekben nem esett kár. A 
bûnözôk ezek szerint a könnyebb 
megoldást választották, vagyis 
„jogvégzett” elkövetôként ôk is 
tudják: ha a bûncselekmény köz-

ben könnyebben vagy súlyosab-
ban megsérül valaki, az komoly 
fegyházévekkel növelheti lebukás 
esetén az ítéletet. Ezért aztán in-
kább az üres lakást, a magára ha-
gyott gépkocsit választják.

– Merre jártak januárban a 
zsiványok?

– A gépkocsifeltörôk a Bécsi 
úton, a Tégla utcában, a Farkastorki 
közben és a Jablonka utcában 
dolgoztak; ablakbetöréssel, zárfel-
töréssel, zárfeszítéssel jutottak a 
különféle, kocsikban hagyott érté-
kekhez. A gépkocsilopások szín-
helyei: Nagybátonyi utca, Kiscelli 
utca, Laborc utca és a Bécsi út; a 
márkák: Opel, Toyota, VW Golf, 
BMW.

– És a lakásfeltörôk?
– Címeket nem mondanék, in-

kább csak annyit, hogy a körzet-
ben, januárban, két lakás és egy 
családi ház esett áldozatul a 
betörôknek, akik az ablakot és/
vagy az ajtót felfeszítve jutottak be 

az ôrizetlen otthonokba. És akadt 
még egy úgynevezett trükkös lo-
pás is, amikor szokás szerint egy 
idôs lakót, esetünkben egy öreg-
korú férfi t tévesztettek meg a la-
kásába becsöngetôk, hogy aztán a 
félretett pénzétôl sikerrel megsza-
badítsák.

– Ez a 14 bûneset, úgy tûnik, 
valóban az egyik legirigyeltebb a 
kerületben, illetve a régióban. 
Vajon mi ennek az oka? Thaiföldön 
nyaral az összes csibész?

– Alig hinném, és azért ne 
igyunk elôre a medve bôrére. A 
csöndes öröm mellett továbbra is 
mindenkinek ajánlanám a 
megelôzést, azt az állandó fi gyel-
met és éberséget, amivel magun-
kat, szeretteinket vagy éppen 
szomszédainkat szeretnénk meg-
védeni a bûnözôk támadásai ellen. 
Ez a januári jó eredmény megle-
het, részben már ennek, változó 
szemléletünknek is köszönhetô…

Szücs Gábor

A fi lm kedvelôinek helyet kínáló 
vasárnap délutáni, kéthetente meg-
rendezésre kerülô fi lmklub, újra 
színvonalas programmal várta ven-
dégeit. A kiválasztott alkotások is-
mét a magyar mozi kiválóságai 
közül kerültek ki, csakúgy ahogy a 
januári program estében.

Február 7-én Gigor Attila fi lmjét, 
A nyomozót vetítettük. A 39. 
Magyar Filmszemlén 5 díjat besöprô 
(köztük a legjobb forgatókönyvért 
járót) alkotás, az iskolapadból 
kikerülô rendezô elsô nagyjáték-
fi lmje.Az alkotó - és forgatókönyv-
író egyben – Raymond Chandler 
regényeit forgatta mielôtt papírra 
vetette történetét, ennek hatása 
érzôdik fôszereplôje karakterén, 
illetve a fi lm mûfaját is meghatároz-
ta. Gigor a krimiben megszokott 
zsánereknek megfelelôen írta for-
gatókönyvét, de új szemszögbôl 
vizsgálta azt, ahogyan errôl a fi lm 
nem hivatalos alcíme is árulkodik: 
„A gyilkos már megvan, de ki az 

áldozat?”. Az alkotás olykor a fi lm 
noir hangulatát idézi, és végig 
érezhetô a fekete humor egy egé-
szen abszurd változata is.

A közönség fogadtatása vegyes 
volt, és különbözô vélemények 
láttak napvilágot a fôszereplô mo-
tivációját illetôen, ami nagyon jó 
táptalaja volt a fi lm utáni beszélge-
tésnek. Ha a cselekmény megítélé-
sével kapcsolatban nem is, abban 
végül mind egyetértettünk, hogy a 
magyar fi lm egy eredeti és 
kiemelkedô darabjával gazdagod-
tunk.

Február 21-én Kaméloen cím-
mel, Goda Krisztina fi lmjét láthatta 
a közönség. A 40. fi lmszemlén de-
bütált, 2 díjjal jutalmazott alkotás 
két volt intézetis fi ú történetét me-
séli el, akiknek minden vágya a 
társadalomba való beilleszkedés, 
méghozzá annak módosabb réte-
geibe, akár hazugság árán is, illetve 
pont annak segítségével. Fôhôsünk 
- a címnek megfelelôen – szituáci-
ótól függôen mindig annak adja ki 
magát, akinek bôrében leginkább 
profi tálhat az adott helyzetbôl. A 
cél általában a pénz, de ahogy a 
történet elôrehalad már elôtérbe, 
helyezkedik az elismerés vágya, 
illetve a megfelelés is. Ez készteti a 
fôszereplôt egy olyan hazugságspi-
rálba, melyben a bukása garantált, 
de a zseniálisan megírt forgató-
könyv, az elkerülhetetlen vég elle-
nére is tartogat meglepetést, és 
dramaturgiailag feje tetejére állítja a 
történetet.

Ellentétben a korábbi két fi lm-

mel, amelyek témája önéletrajzi 
vonásokat tartalmazott, és 
dokumentarista felfogásban készült 
(Az emigráns ; A Nap utcai fi úk), - 
elôbbi Márai Sándor emigrációban 
eltöltött utolsó éveit, utóbbi az ’56 
forradalom témáját dolgozta föl – 
addig  a feljebb tárgyalt két alkotás 
napjaink magyar alkotásai közül 
kerültek ki.  Azzal a céllal válasz-

tottuk, hogy megmutassuk a jelen-
legi magyar fi lmipar is képes, ere-
deti, és szakmailag méltán elismert 
mûveket alkotni, melyek kikerül-
nek a magyar felejthetô vígjátékok 
végtelen sorából, és mégis széle-
sebb réteget képesek becsalogatni 
a mozikba, megteremtve a „közön-
ségfi lm” új fogalmát.

Varga Szabolcs

 Csókavár 
INGATLANKÖZVETÍTÔ BT.

keres és kínál házakat,

telkeket, lakásokat 

a hegyen és a síkságon.

Keressék Seres Erikát!

Telefon: 30-442 1199, 

e-mail: laborc2000@t-online.hu

www.ingatlan.com/csokavar

Óhegyi bûnök

Jó hírek januárról

Vasárnapi Mozi

Iskolánk fennállásának 60. évfordulója alkalmából,
szeretettel meghívunk minden érdeklôdôt

 a „Rákóczi-napok” jubileumi programjaira.

Ünnepély:

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában 
(1037 Budapest. Erdôalja út 5.)

március 24., szerda 16.00.

Jubileumi program:
Iskolánk minden egykori dolgozójának és tanítványának fogadása 

Vendégeink ünnepélyes köszöntése •Iskolatörténeti kiállítás megnyitása
A pedagógusok és tanítványok találkozója.

Gálamûsor:
az Óbudai Kulturális Központban (1032 Bp., San Marco u. 81.)

március 25., csütörtök 16.30.
Jubileumi program a jelenlegi és a volt tanítványaink szereplésével

Marótiné Horváth Gizella igazgató és az Iskola közössége
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Februárban iskolánk a következô 
kerületi versenyeken vett részt, és 
az alábbi eredményekkel:

Angol szép kiejtési verseny: 
Hegedûs Áron 6.oszt. tanuló 6. 
helyezés; Marján Gyöngyi 7.oszt. 
tanuló 8. helyezés; Szomolányi 
Dorottya 5. oszt. tanuló  11. helye-
zés; Vágújhelyi Zita  6.oszt. 16. 
helyezés; Kosaras Zita 4.oszt.tanu-
ló11.helyezés

Matematika: Szabó Viktória 3. 
oszt. tanuló10. helyezés; Erdélyi 
Dominik 4. oszt. tanuló 4. helye-
zés; Kosaras Zita 4. oszt. tanuló 11. 
helyezés

Rajzverseny: Kútvölgyi Réka 6. 
oszt. tanuló 6. helyezés; Ferenczi 
Anna  3. oszt. tanuló 6. helyezés; 
Angelus Maya 2.a osztályos tanuló 
oklevél, dicséret; 

OMK kerületi mûveltségi ver-
seny: 7-8. osztályosoknál: 7.osztá-
lyos Kádár Ilona és Marján 
Gyöngyi; a 8.osztályosok között az 
összesített lista 14. helyét érték el a 
mieink.

Klugné Vincze Ildikó

2010. február 5-én, pénteken 
délután tartottuk az iskolai farsan-
got. Egész héten nagy izgalommal 
készültünk. Rajzórákon farsangi 
álarcokat, díszeket készítettek ki-
csik és nagyok.

Az idei farsang a mesterségek 
farsangja volt, ami azt jelentette, 
hogy mindenkinek valamilyen 
mesterséget jelképezô jelmezben 
kellett megjelenni és minden osz-
tály az általa választott mesterség 
címerét el is készítette. A farsangi 
felvonuláson ezeket a cégéreket 
értékeltük.

A farsangi hangulat már csütör-
tökön elkezdôdött, hiszen ekkor 
készítettük el a Kisze bábut. A bá-
bura minden osztály egy szalagot 
kötött, melyre az eddigi rosszasága-
ikat írták rá és a Kisze bábuval 
együtt ezt is elégettük, ezzel jelez-
ve, hogy mindenki új életet szeret-
ne kezdeni a tél elmúltával. Az idei 
farsang teljesen új szervezésben 
készült. Választottunk bálkirályt és 
bálkirálynôt, akikre kék, ill. piros 
szalagokkal lehetett szavazni. Aki 

szalagot vett, az annak tûzte fel, 
akit ô kiválasztott. A szalagárusítást 
már délelôtt elkezdtük és a farsang 
ideje alatt a szülôk is vásárolhattak 
szalagot gyermekeiknek.

A program a jelmezfelvonulással 
kezdôdött és a cégérek bemutatá-
sával. Minden jelmezt jutalmaztunk, 
a legjobb cégérért pedig tortát le-
hetett kapni.

A cégérek közül a következôk 
lettek a legjobbak: I. hely: 3. osz-
tály, akik a kádárok cégérét készí-
tették el. II. hely: holtverseny ala-
kult ki: 2.b osztály kalapos cégére 
és az 5. osztály bányász cégére 
nyerte. III. hely: 1. osztály a borá-
szok cégérével. Külön díjat kapott 
a 7. osztály a kritikusokkal.

Külön köszönjük a szülôk ötle-
tességét, melyek a jelmezekben 
megnyilvánultak.

Ezután játékos vetélkedôk 
kezdôdtek. Nagy sikere volt a 
fánkevô versenynek és a székfog-
lalónak, valamint az újdonságnak 
számító lufi  borotválásnak.

A játékok második felében csoki 

evés volt és limbó-hintó, mely 
szintén nagyon népszerû volt, még 
szülôk is beálltak limbózni.

Ezután következett a királyi pár 
megválasztása. Amíg a szalagokat 
számoltuk, addig táncházban ve-
hettek részt a gyerekek. A gyôztes 
pár: Bálkirálynô: Vajna Barbara 6. 
osztályos tanuló. Bálkirály: Nagy 
Márton 4.a osztályos tanuló lett.

A királynô egy szépségszalagot, 
virágcsokrot és koronát kapott, a 
király pedig gyerekpezsgôt és ko-
ronát kapott. Ezután beindult a 
szerelemvonat, melyet a királyi pár 
vezetett és óriási vonatozás 
kezdôdött Demjén Rózsi számára, 

mely olyan fantasztikus hangulatot 
teremtett, hogy aki csak ott volt, 
gyerek, szülô, pedagógus-minden-
ki beállt és táncolt. Az udvaron, 
ahol megérkezett a vonat, elégettük 
a kiszebábot.

Mindenki nagyon jól érezte ma-
gát, a visszajelzések szerint az el-
múlt idôszak legjobb farsangja volt. 
Köszönet minden pedagógusnak a 
szervezésben való részvételért, a 
gyerekeknek és a szülôknek is 
egyaránt.

Klugné Vincze Ildikó 
és Darabos Eszter

a farsang szervezôi 
és lebonyolítói

Idei tanévünk a kerek számok jegyében telik. 60 
éves iskolánk 20. alkalommal szervezte sítáborát, 
nyáron 10. kenutúránkat „üljük”.

Emlékszem, Szlovákia lejtôin kezdtük, kis hegyi 
chatákban, nomád körülmények között, 1-2 pályán 
csiszoltuk kezdetleges sítudásunkat. A kissé olajos 
tárcsás liftek hol mentek, hol nem, mi mégis nagyon 
jól éreztük magunkat. Azóta megjártuk az olasz pá-
lyákat –Sappadán, Marilleván több síszezont is töltöt-
tünk. Az utóbbi években Ausztria felé vesszük az 
irányt. Karintia túlzsúfolt pályái elôl idén Salzburgig 
menekültünk. Gyönyörû 4* szállásunk Adnet nevû 
kis faluban volt. Sípályánk, Gaissau-Hintersee, szerin-
tem kevesek fülében cseng ismerôsen. Síeltünk 
szikrázó napsütésben fûfoltokat kerülgetve, félméte-

res szûzhóban, kisebb hóviharban (csak oktatónk, 
Zoli tudta, hol vagyunk), szereltünk hóláncot, toltuk 
egymás autóit. Esténként „szerény” szállásunk 
wellness részlegében vigadoztunk. Úsztunk, szau-
náztunk és önfeledten bugyogtunk a jakuzziban. Aki 
még bírta utána beszélgetett, társasozott, pókerezett. 
Egyik délutánunkat Salzburgban töltöttük, még ép-
pen bejutottunk a Dómba, megnéztük Mozart 
szülôházát, sétáltunk a hangulatos kis utcácskákban. 
Fagyhalál ellen bevetettünk egy kávézást, forró cso-
kizást!

Remélem a résztvevôk apraja-nagyja jól érezte 
magát (legfi atalabb síelônk 3 éves volt, a legidôsebb 
68) és jövôre is útra kel velünk!

Gleichné Mészáros Edit

Ovis foglalkozás
március 11-én 16 órakor,

az Erdôalja úti 
Általános Iskola könyvtárában.

Iskolai farsang

Erdôaljás sítábor Verseny-
eredmények
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AZ EGYESÜLET

HÍREI

,,Egynek minden nehéz, 

sokaknak

semmi sem lehetetlen”

HAVILAP (MKM 226.674/1998)

Kiadja: 

Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete,

1037 Bp., Toronya u. 33. 

Telefon: 430-1326

E-mail: egyesulet@ohegy.hu, 

web: www.ohegy.hu

Felelôs kiadó: 

Felcsuti László elnök.

Szerkesztôk:  

Jármayné Tatár Judit, Mikes Kriszta, 

Szász Kálmán.

Hirdetésfelvétel: Óhegy Egyesület. 

Telefon: 430-1326

Elôkészítés: Petit Typo Bt. 

Nyomás: MédiaPress 1990 Kft.

Megjelenik: 3000 példányban

Társastánc felnôtt kezdô hétfô 19.00-20.00 h
Társastánc felnôtt középhaladó hétfô 20.00-21.30 h
Társastánc felnôtt haladó hétfô 20.00-21.30 h
Jóga mindenkinek hétfô 17.00-18.30 h
Zenebölcsi kedd 10.00-11.00 h
Nôi torna kedd, csütörtök 18.00-19.00 h
Férfi  torna kedd, csütörtök 19.30-20.30 h
Pilates torna szerda, péntek   8.00-  9.30 h
Társastánc ifi  kezdô szerda 15.30-16.30 h
Társastánc ifi  haladó szerda 16.30-18.00 h
Bridzs klub szerda 18.00-22.00 h
Sáringer Kálmán önkormányzati képviselô fogadóórát tart minden hónap 
elsô keddjén, 17.00-18.00 h-ig. Egyesületi iroda nyitva tartása: hétfôn 
8.00-11.00 h-ig, szerdán 17.00-19.00 h–ig, a hét többi napján elôre 
egyeztetett idôpontban: Mikes Kriszta, tel.: 20-886 4045. Gondnok: Kiss 
Gabi, tel.: 20-886 2636. Bejárat a Népház udvaráról.

Állandó programok a Táborhegyi Népházban
1037 Budapest, Toronya u. 33.

Bridzs klub hírei
Új év, új lehetôségek a bridzsben 

is. Jó lenne, ha a heti versenyek 
eredményein is látszana elôbb-
utóbb olyan javulás, hogy egyre 
többen érjük el, és haladjuk túl a 
legalább 50%-os teljesítményt. Ezt 
kellene célként kitûzni és várható-
an ehhez ad majd segítséget 
Minarik Attila tanfolyama, ahol az 
elméleti tudnivalókon kívül, leját-
szási technikákat is elsajátítha-
tunk.

Sokszor jelennek meg új 
érdeklôdôk a klubban, ami nekünk 
azt jelenti, hogy valamilyen formá-
ban hírünk ment a bridzsesek 
egyre bôvülô táborában. Talán mi 
is ott leszünk a népszerû és jó 
klubok között. A törzset a stabil 
gárda alkotja. Általában 9, 10 asz-
talnyi játékos szokott itt összejönni, 
de volt már több is. Szeretnek 
idejárni a bridzselôk, mert nálunk 
kellemes és baráti a hangulat. Ezt 
most már tapasztalatból is mond-
hatom, mert néhány társammal 
együtt többször játszottam más 
klubokban is, amelyekben szintén 
jónak mondható a légkör, de 
mégis éreztünk különbséget a mi-
énk javára.

Pázmándi Antal klubtársunk 
szobrászmûvész. Új kiállításának 

megnyitóján 
szép szám-
mal jelen-
tünk meg, 
ö r ö m m e l 
vettünk részt 
ezen az ese-
m é n y e n . 
R e m é l j ü k 
ebbôl is lát-
szik, hogy 
nálunk más-
ról is lehet 
szó, mint a 

kártyáról. Na persze utóbbit sem 
elhanyagolva! Ünnepeltünk név-
napokat, amelybôl januárban volt 
bôségesen. Köszöntöttük Attila, 
Vera, Antal és Ágnes nevû tagjai-
kat.

Januári hagyományos pezsgô-
parti eredményeink: 1. Bánlaki 
Csaba és Harkai Csaba; 2. 
Honárkay Róbert és Serly György; 
3. Kiss Katalin és Mátyás Károly. 
Gratulálunk a gyôzteseknek!

Lovász Marietta

Február 15-én vettünk végsô 
búcsút a 91 éves korában eltá-
vozott Lehoczkyné Pándy 
Klárától. Erényekben gazdag, 
példamutató, szeretetreméltó 
kedves személyének emlékét 
megôrizzük. Családjának 
ôszinte részvétüket fejezzük 
ki.

az Egyesület Elnöksége

Autóbusz kirándulás: május 11. 
kedd–16. vasárnap.

Az egyesület hatodik útja 
Délvidékre vezet. Az úticél Bácska, 
Bánát és Szerémség, de megláto-
gatjuk a horvát területre esô 
Eszéket, és hajókázunk az Al-
Dunához is.

1 nap: Indulás a Bécsi úttól, 
Mohács, Eszék, Vukovár, 
Szentlászló, Kórógy.

2. nap: Batina kilátó, Zombor, 

Bács vára. Újvidék, Törökbecse.
3. nap: Szabadka, Zenta, 

Tóthfalu, Becse, Pétervárad, 
Törökbecse.

4. nap: Nagybecskerek, Belgrád, 
Nándorfehérvár, Zimony, Herte-
lendi, Székelykeve.

5. nap: Al-Duna vidéke, Szendrô 
vára, Galambóc vára, Gyerdápi 
vízi erômû, Kazán szorosoknál 
hajókirándulás. Herkules fürdô.

6. nap: Temesvár, Nagyszent-

miklós, Kiszombor, érkezés este 
Budapest.

A pontos programot a jelentke-
zéskor adjuk át, de megtekinthetô 
a www. ohegy.hu weblapunkon 
is.

Az útiköltség 54 000 Ft, amely 
tartalmazza az autóbusz, a szállás, 
reggeli uzsonna és vacsora, vala-
mint az aldunai hajózás költségeit. 
Nem tartalmazza a költôpénzt, 
amit legfeljebb 20 euróra becsü-
lünk. Az utazáshoz érvényes útle-
vél szükséges.

Jelentkezni lehet március 17-ig, 
legalább 24.000.- Ft elôleg befi ze-
tésével, és az érvényes útlevél 
számának közlésével Mikes 
Krisztánál az egyesületi irodában, 
hétfôn 8.00-11.00 h-ig, szerdán 
17.00-19.00 h–ig, a hét többi 
napján, a 20-886 4045 telefonszá-
mon elôre egyeztetett idôpont-
ban.

Az elôzô cikkünkre sok vissza-
jelzés érkezett, a busz félig megtelt. 
Ezért, aki be akar férni a buszba, 
az siessen.

 (az Elnökség)

•  Dr. Szabó Katalin megnyitotta Reuma 

és Lézerterápiás rendelését: DUNA 

MEDICAL 1036 Budapest, Kiskorona 

u. 20. Bejelentkezés: 387 1508; 

Szükség esetén háznál is kezel.

•  Keresem, megvenném Silló-Seidl 

György: Apám Óbudája címû köny-

vét. 30-230 6994

•  Fodrász hajvágást vállal! Férfi -nôi, a 

klasszikustól a divathajig. Szükség 

esetén házhoz megyek. Viniczai Sára 

tel.: 30-457 1021

•  Bútorklinika a hegyen! Mindenféle 

bútor javítása, felújítása, antik és 

stílbútorok szakszerû restaurálása! 

Tel: 388 2464 vagy 20-378 8017

Hat nap Délvidéken

APRÓHIRDETÉSEK
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SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET, KEDVES HEGYVIDÉKIEK!

TESTVÉRHEGYI 
GYÓGYSZERTÁR

EuroCenter 
1037 Budapest, Bécsi út 154.

Telefon: 437-4618
www.testverhegyi-gyogyszertar.hu

Nyitva tartás:
hétfô-péntek: 8-20 óráig, szombat: 8-14 óráig

FOLYAMATOS AKCIÓINKKAL VÁRJUK A KEDVES VÁSÁRLÓKAT!


