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Programok
Óhegy Kortárs Klub nov. 8. k. 18:00
Márton napi lámpás felvonulás nov. 11. p. 18:00
Közügyek fórum nov. 16. sz. 18:30
Családi Vasárnap - homoludens nov. 20. vas. 10:30
Óbudai Kamarazenekar nov. 25. p. 19:00
Ádventi koszorúkészítés nov. 26. szo. 16:00
Szurkoljunk együtt nov. 27. vas. 20:00
Jön a Mikulás Klubházba dec. 4. vas. 10:00
Jön a Mikulás Virágos-nyeregbe dec. 4. vas. 16:00
Szurkoljunk együtt dec. 18. vas. 16:00
Állandó programok  9. oldalon

Állandó programok a 11. oldalon
A következô lap megjelenésének idôpontja:

2022. december 1.

Az Óbudai  
Kamarazenekar
ôszi koncertje

az Óhegy Klubházban
(1037 Toronya utca 33.)

november 25-én, 
 pénteken 19:00 órakor

Vezényel: Gazda Péter

(Részletek a 3. oldalon)

Márton napi  
lámpás felvonulás

Találkozó az Óhegy Klubház udvarán,

november 11-én, pénteken 
18:00 órakor.

(Részletek a 2. oldalon)

Társasjáték délelôtt
a Homoludens.hu Egyesülettel.

Családi Vasárnap az Óhegy Klubházban,

november 20-án 10:30-kor
(Részletek a 3. oldalon.)

Közügyek Fórum
az Óhegy Klubházban

november 16-án,  
szerdán 18.30 órakor.
(Részletek a 9. oldalon.)

Óhegy Kortárs Klub

Meet the Artist!
A vendégünk drMáriás (Máriás Béla) 

kortárs mûvész

Beszélgetés az Óhegy Klubházban,
november 8-án, kedden 18.00-kor.

(Részletek a 2. oldalon.)

Szurkoljunk együtt!
Közös meccsnézés az Óhegy Klubházban.

november 27-én,  
vasárnap 20:00 órától,

december 18-án,  
vasárnap 16:00 órától.

(Részletek a 9. oldalon.)

JÖN A MIKULÁS!
December 4-én, vasárnap,
10:00 órakor az Óhegy Klubházba,
16:00 órakor a Virágos-nyeregbe.

(Részletek a 3. oldalon)

Adventi koszorút 
készítünk

az Óhegy Klubházban

november 26-án, szombaton 
16:00 órától.

(Részletek a 2. oldalon)
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A „Meet the Artist!” (Talál-
kozz a mûvésszel!) sorozatunk 
keretében a mai kortárs szcéna 
egyik „fenegyereke, drMáriás 
tisztel meg bennünket, és láto-
gat el hozzánk egy kötetlen be-
szélgetésre. Ritka és élményteli 
alkalom vele találkozni, ismerd 
meg ôt!

drMáriás festô, író, zenész, 
a Tudósok együttes frontembe-
re. Szókimondó, nem egyszer 
megbotránkoztató, de minden-
képpen elgondolkodtató, szem-
lélôdésre és véleményalkotás 

ra hívó munkái széles körben 
ismertek. A humor nem hogy 
nem idegen tôle, de egyenesen 
lételeme, ami az alkotásaiból is 
sugárzik.

„drMáriás festményei az 
utóbbi jónéhány évben, bizo-
nyos tekintetben a celebkultúra 
dimenzióinak is részévé váltak. 
Alkotásai, amelyek harsányan 
reagálnak közéleti személyekre 
és eseményekre – teljesen új 
mûvészeti formát honosítottak 
meg, egy olyat, amely beleszól, 
hozzászól, közbeszól, értelmez 

és válaszra késztet.” – írják róla 
egy cikkben.

Keress rá a mûvész munkás-
ságára az interneten, és jegyezd 
elô a dátumot! Jelentkezés: a 
rendezvény elôtt, idôben ki-
küldött ÓHEGY hírlevél linkjén 
vagy az Egyesület Facebook-ol-
dalának rendezvényünkhöz 
kapcsolódó posztján keresztül. 
Szeretettel várunk!

Elôre jelezzük, hogy az követ-
kezô (ez évi utolsó) klubnapunk 
december 13-án, kedden, 18.00-
kor lesz. A témánk ismét megle-
petés lesz, de már most írd be a 
naptáradba ezt az idôpontot!  A 
kortárssal kapcsolatos kérdései-
det elôzetesen is elküldheted az 
alábbi e-mail címre. 

Üdvözlettel, a Klub vezetôje:
Gajzágó György

art@artcenter.hu

Ádventi napok a karácsony ünnepe elôtti ne-
gyedik vasárnap kezdôdnek. A keresztény hagyo-
mány szerint ádvent az Úr eljövetelét megelôzô 
négyhetes várakozás idôszaka. A várakozás szim-
bóluma a gyertyákkal díszített adventi koszorú, 
melynek története egészen az 1800-as évek ele-
jére nyúlik vissza.

Egy hamburgi lelkész otthonába egy hatalmas 
fenyôkoszorút erôsített a mennyezetre, melyen 24 
gyertya volt, minden adventi napra egy-egy. Késôbb 
csak négy gyertyát helyeztek el a koszorún.

Most mi is ezt a hagyományt követjük. A szal-
mából készült koszorúalapot örökzöld ágakkal 
borítjuk, majd a hagyomány szerint arra három 
lila, és egy rózsaszín gyertyát rögzítünk. A gyer-
tyák között a koszorút tetszés szerint szalagok-
kal, termésekkel (makk, toboz, nyerslevelek, stb.) 
díszíthetjük.

Amíg a nagyobb gyermekek a szüleikkel, 
nagyszüleikkel a koszorúkat készítik, addig a 
kisebbek a várakozás ünnepéhez kötôdô képeket 
színezhetnek. Ha a koszorúk elkészültek, más-
nap, ádvent elsô vasárnapján (november 27-én), 
otthonunkban már az elsô gyertyát meg is gyújt-
hatjuk, majd minden héten eggyel többet.

A résztvevôk létszáma korlátozott, ezért kér-
jük, hogy mindenki elôzetesen regisztráljon a 
lenti e-mail címen. A belépés ingyenes, a kellé-
kek ára koszorúnként 2000.- Ft, ha valaki a négy 
gyertya alá fém talpat is szeretne tenni, az még 
500 forint.

Szeretettel várjuk felnôttek és gyermekek je-
lentkezését.

Várkonyi Bea (20-994 1431)
az Egyesület Vezetôsége nevében

egyesulet@ohegy.hu

Idén mi is követjük az ôsi hagyományt, 
és Szent Márton napján gyermekekkel, 
családokkal együtt lámpás felvonulást ren-
dezünk. A hagyomány szerint a lámpással 
felvonuló sokaság, a jó cselekedeteket jel-
képezô fényt kívánja eljuttatni mindenki-
hez.

A Klubház udvarán gyülekezünk, min-
denki magával hozza az otthon elkészített 
lámpását, remélhetôleg libácskával díszít-
ve. Akinek kedve van, öltözhet római kato-
nának vagy akár éppen libának! Persze egy 
alkalomhoz illô cipô sem árt.

Meggyújtjuk lámpásainkat, és Már-
ton-napi dalokat énekelve útra kelünk, 
majd húsz perces, lámpás felvonulás után 

a Szt. Donát kápolnába érkezünk, ahol szó 
lesz Szent Mártonról, másokat segítô jó 
cselekedeteirôl, az emlékét ôrzô hagyomá-
nyokról. Még a gyermekek is szólhatnak, 
miként lehet észrevenni a hiányt szenvedô-
ket, kinek mire lehet szüksége, miben se-
gíthetnek a bajba jutottaknak, vagy éppen 
egymásnak, képességeik szerint.

Ezt követôen felvonulunk a Klubházba, 
ahol az átfázott és megéhezett vonulókat 
liba formájú sütikkel, libazsíros és libamá-
jas kenyérrel, tábortûz mellett forró teával, 
forralt borral fogadjuk.

Szeretettel várunk a felvonulásra min-
denkit, a lámpásával együtt!

Egyesület Vezetôsége

Szent Márton kiemelkedô 
személyisége a magyar nép-
hagyomány körnek. Pannónia 
földjén, Szombathelyen szüle-
tett a IV. században, majd ró-
mai katonaként szolgálva jutott 
francia földre. Nemes lelkületû 
emberként mindig is fontosnak 
tartotta a segítségnyújtást, leg-
jelentôsebb cselekedeteként 
arra emlékezünk, mikor egy 
hideg téli napon megsajnálva 
a didergô koldust, szép katonai 
köpenyét kettészelte kardjával 
és megosztotta vele. A legenda 
szerint Márton akkor este álmot 
látott, az Isten szólt hozzá, arra 
kérvén, hogy álljon az ô szolgá-
latába. Innentôl kezdve nem a 
hadsereget, hanem Istent szol-
gálta, megkeresztelkedett.

Misszionáriusként sok jót 
cselekedett. Jóságáról még éle-
tében legendák keringtek, majd 
püspökké akarták szentelni. 
Márton viszont nem kívánta el-
fogadni a posztot, nem kedvelte 
a vele járó csillogást, így az ôt 
keresô tömeg elôl a libaólba bújt 
el, azt remélve, hogy ott senki 
nem talál rá. A libák viszont a 
harsány gágogással elárulták ôt, 
így rátaláltak, és végül püspök-
ké avatták.

Aznap este az ôt eláruló libák 
lettek az ünnepi vacsora fôfogá-
sai. Azt mondják, hogy akkora 
rétest nyújtottak, mint amekko-
ra Márton köpenye volt. Azóta 
úgy tartja a hagyomány, hogy 
„Márton napján, aki libát nem 
eszik, egész évben éhezik!”

Márton napi lámpás felvonulás
Találkozó az Óhegy Klubház udvarán, november 11-én, pénteken 18:00 órakor.

Márton 
és a libák

Adventi koszorút készítünk
az Óhegy Klubházban (1037 Toronya utca 33.), november 26-án, szombaton 16:00 órától

Óhegy Kortárs Klub

Meet the Artist!
A vendégünk drMáriás (Máriás Béla) kortárs mûvész
Beszélgetés az Óhegy Klubházban november 8-án,  
kedden, 18.00-kor.
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Immáron 26. éve jön a Mikulás 
Hegyvidékünkre, piros ruhájában, 
hosszú fehér szakállával, tele putto-
nyával, és megajándékozza a gyer-
mekeket!

A kicsiny gyermekekhez délelôtt 
10 órakor az Óhegy Klubházba, 
ahol Csomor Katával együtt közös 
énekléssel várják a Mikulást, aki-
vel aztán beszélgethetnek és ver-
set mondhatnak. Ott igazán közel 
kerülhetnek hozzá. A nagyobbak 
pedig 16.00 órakor a Virágos-nye-
regben, tábortûz mellett várják 
majd a lovon érkezô Mikulást. Akik 
közösen szeretnének felsétálni a 
nyeregbe, azokat 15.15-kor várjuk 
a 137-es busz Erdôalja úti végállo-
másánál. Az ösvényen krampuszok 
tesznek fel találós kérdéseket, és 
amelyik gyermek helyes választ ad, 
az szaloncukrot kap tôlük. Remél-
jük, sokan eljönnek majd. Mindenki 
hozzon magával lámpát, meleg ru-
hát és alkalmas cipôt.

A mikulásjegyeket november 
21-tól lehet kapni az Erdôalja úti 
ABC-ben és az Erdôalja úti Általá-
nos Iskola titkárságán. A jegy ára 
1000.- Ft, mely a részt vevô gyer-
mek számára a Mikulás csomagot is 
magában foglalja.

A nyeregben, reméljük, nem lesz 
rossz idô. Hideg ellen pedig forró 
teát, forralt bort kínálunk. Minden 
kicsi és nagy gyermeket, felnôttet, 
családokat szeretettel várunk.

Várkonyi Bea
az Egyesület Vezetôsége nevében

A Homoludens.hu Egye-
sület különleges játszóházat 
rendez a Klubházban, 6-99 
éves korúaknak. Különleges 
lesz egyrészt abban, hogy já-
tékmestereik olyan családi tár-
sasjátékokat tanítanak, ame-
lyekben együtt szórakozhat 
szülô és gyerek, nagyszülô és 
unoka. Ilyenek például a re-
flexjátékok, a formafelismerôk, 
a számolósak, a rakosgatósak 
és az asszociációsak. Másrészt 
nagyméretû, egyedi készítésû 
fajátékok is kipróbálhatók. 
Harmadrészt pedig olyan kvíz, 
nyelvi és természettudományi 
játékok is lesznek, amelyek a 
felnôttek számára, gyerekek 
nélkül is remek kikapcsoló-
dást, ismeretszerzést nyújta-
nak. Ráadásul még mozgásos 
játékokat is tanítanak.

Ezúttal arra kértük Csányi 
Jánost, az Egyesület vezetôjét, 
hogy mondjon pár szót tevé-
kenységükrôl, céljaikról.

A több mint 11 éve, néhány 
fôvel induló Családi Társasjáték 
Klubunkból mára egy elismert, 
nagy látogatottságú, sokféle 
rendezvénytípust összefogó szol-
gáltatáscsoport lett. Eredeti cél-
jaink, a családok, gyermekek és 
nyugdíjas korúak, a hátrányos 
helyzetû csoportok középpontba 
helyezése, megerôsödött. Évente 
több, mint 150 napon tanítunk 
játszani a legkülönbözôbb kö-
zösségekben, játékklubok, játék-
fesztiválok, napközis táborok, 
kiállítások, iskolai rendezvé-
nyek, céges csapatépítôk progra-
mok alkalmával.

Az elmúlt években Óbudán 
is sokszor voltunk. A Kereske-

delmi és Vendéglátóipari Mú-
zeumban évente 3 alkalommal 
rendeztünk egész napos Játék-
fesztivált, sôt Társasjáték Klub-
bot is mûködtettünk. A Múze-
umok Éjszakáján az aktuális 
idôszaki kiállításhoz kapcso-
lódóan Rodolfo szerencsekere-
kes-kvízzel, szemfényvesztô já-
tékokkal vettünk részt. Óbuda 
Napján a Zichy kastély udva-
rán vártuk a játszani vágyókat 
a Civil Pikniken a Civil Ház 
helyszínén. Idén különbözô 
közösségekben segítettünk, 
hogy a résztvevôk átélhessék 
a közös játék örömét. Jelmon-
datunk:

JÁTSZANI TANÍTUNK.  
MINDENKIT, MINDENHOL!

Köszönjük a rövid infót, 
de az Egyesület honlapján, az 
Internet Játékházban (www.
homoludens.hu) rengeteg, to-
vábbi információ és játékötlet 
is található. Szeretettel várunk 
minden érdeklôdô családokat, 
gyermekeket és felnôtteket. 
Biztosak vagyunk, hogy a si-
ker most sem marad el.

Egyesület Vezetôsége

Varázslatos esténk lesz is-
mét a Klubházban. Barokk, 
késôbarokk és kalasszikus ze-
nemûveket hallgathatunk az 
Óbudai Kamarazenekar elôadá-
sában, nagylelkû felajánlásával.

A német Georg Friedrich 
Händel (1685–1759) élete je-
lentôs részét Londonban töltöt-
te, így az angolok is saját nemze-
ti komponistájukként tisztelik. 
Oratóriumai, hangszeres mûvei, 
pazar operái népszerûek vol-
tak a szigetországban és szerte 
Európában. A Vízizene három 
szvitjével a pompát kedvelô I. 
György királyt szerette volna 
kiengesztelni egy kisebb né-
zeteltérés után. 1717 nyarán a 

király hajókázni indult a Tem-
zén, s mellette egy másik ha-
jón foglalt helyet a mintegy 50 
tagú zenekar, hogy az uralkodót 
szórakoztassa. Amikor a két 
hajó közel került egymáshoz, a 
lassabb, líraibb tételek szólal-
tak meg. Amikor eltávolodtak, 
elôkerültek a trombiták, kürtök, 
egyéb fúvósok, felcsendültek a 
harsány indulók, táncok, ame-
lyeket a parton álló közönség is 
élvezhetett.

A velencei Antonio Vival-
di (1678–1741) életmûvében 
meghatározó szerepük van a 
különbözô, elsô sorban vonós 
hangszerekre írt concertóknak, 
amelyek tételrendje (gyors nyi-

tó tétel–lassabb, lírai középtétel 
– pergô záró tétel) századokra 
meghatározta a versenymû-
vek felépítését. Leghíresebb 
hegedûverseny-ciklusa A négy 
évszak, 1725-ben látott napvi-
lágot. A megfelelô szonettekkel 
publikált, virtuóz programze-
nék legnépszerûbb tétele a Tél 
lassú része, amely a kandalló-
ban pattogó tûz békét teremtô 
hangulatát közvetíti. Szólót ját-
szik Renkecz Kálmán hegedûn.

Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756–1791) minden stílusra 
és minden mûfajra nyitott volt, 
természetes tehát, hogy hódolt 
a kor divatos szórakoztató ze-
néjének, a több különbözô ka-

rakterû tételek füzérébôl álló di-
vertimentónak is.1772-ben írta 
azt az F-dúr darabot, amelynek 
szerkezete elárulja azt is, hogy 
már megismerte és megszerette 
Joseph Haydn vonósnégyeseit.

A kamarazenekart ezúttal 
is a zenekar mûvészeti vezetô-
je, Gazda Péter hegedûmû-
vész-karmester vezényli.

A koncertre a belépés ingye-
nes, a koncert után elfogyaszt-
juk a Hegylakótársaink nagy-
lelkû felajánlásából érkezô, 
és a kezük munkáját dicsérô 
házi süteményeket, pogácsát. 
Beszélgetésbe elegyedünk a 
mûvészekkel, megismerhetjük 
zenekari élet küzdelmeit, szép-
ségeit, örömeit.

Minden kedves koncertlá- 
togató társunkat, szeretettel 
várjuk.

Tóth Anna

Óbudai Kamarazenekar ôszi koncertje
november 25-én pénteken 19:00 órakor az Óhegy Klubházban

Jön a Mikulás!
December 4-én, vasárnap

Családi vasárnap

Társasjáték délelôtt
a Homoludens.hu Egyesülettel,
az Óhegy Klubházban, november 20-án 10:30-kor.
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Sok kedves család, mosolygó gyermekek 
szüleikkel, fantasztikus jelmezekben, anyukák 
karon ülô kicsinykóval – nagy élmény volt. Ti-
zenhárman faragott tököt is hoztak magukkal, 
helyezték az asztalra, majd belülrôl mécsessel 
kivilágították. A nagyteremben ment a Just 
Dance a nagy vetítôvásznon, ifjak táncoltak, vi-
dáman utánozva a kivetített képeket. A másik 
teremben, Dumitriu Gabinak és leányának kéz-
mûves asztala mellett gyermekek csontvázakat, 
boszikat alkottak papírból.

A zsûri az összes faragott tököt díjazni sze-
rette volna, mert mindegyiken látszott az ötletes 
formákkal gazdagított, gondos munka. Végül vá-
lasztani kellett. Az elsô díjat a „lidérces”, máso-
dik díjat a „reszketös”, harmadikat a „tökvicces” 
jeligéjû mestermû kapta. Külön díjban részesült 
az „ördöngös” faragott tök, igen ötletes gondos 
faragása miatt. Az elsô díjas meg is nyerte a hal-
loween figurákkal díszített csokimázas tortát.

Mikor asztalhoz ült a jelmezverseny három-
tagú zsûrije a beöltözött gyermekek hosszú sora 
már nem fért a terembe. Huszonheten indultak 
a versenyen. Végül elsô lett „Emma, a zombi”, 
második a „Fanni, az ördög felesége, a horror-
gésa” páros, harmadik pedig „Lilianna, a halott 
szépségkirálynô”. Minden versenyzô csoki-cu-
kitálból válogathatott, de az elsô díjas egy „ad-
venti csoki-kalendáriumban” részesült.

Aztán bejöttek a felnôtt jelmezesek. Többen 
gyermekükkel, vagy épp unokájukkal együtt lép-
tek a zsûri elé. Közülük elsô lett „a boszorkány 
a fekete macskájával” (unokával), ô egy finom 
pezsgônek örülhetett. A második lett „Ági és a 
vasorrú bába”, a harmadik „Nati, a boszorkány és 
a hentes lánya”. Ôk sem maradtak jutalom nélkül.

Aztán újra Just Dance video sorozata mozgat-
ta meg a táncolni vágyókat, ekkor már a szülôk 
is beszálltak a buliba, némelyik kicsiny gyerme-
kével együtt. 

Tökjó Boszibuli emlékei

I. díj: Lidérces

I. díj: Lidérces

II. díj: Reszketôs

III. díj: Tökvicces Különdíj: Ördöngôs
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A családunkban, az ottho-
nunkban tegezôdünk – álta-
lában. Bizonyos kor alatt, az 
ifjabb nemzedék is tegezôdik 
iskolákban, baráti körben, bár-
hol – ez nem gond. Lazább, 
közelebbi a kapcsolat, úgy lát-
szik. Talán generációs gesztus 
is lehet. Egyfajta összetartozás. 
Ám hivatalos helyeken, mun-
kahelyi kapcsolatban (fônök – 
beosztott), üzleti, diplomáciai 
tárgyalásokon (netán idegen 
nyelven?) a magázás (önözés) a 
megszokottabb. Ha felmerülne 
a tegezôdés lehetôsége, illô erre 
idôben rákérdezni. Szituációtól 
függôen szóba jöhet, valami fi-
nom itókával ’pertut inni’. Ettôl 
a ’jószokástól’ - talán – közvet-
lenebb, oldottabb lesz a hangvé-
tel, a légkör. Persze a pertunak 
is idôt kell adni, mint minden 
más lelki-közeledésnek. Akkor 
nem is lesz meglepetés késôbb. 
Néha, akár baráti társaságban 

is, egy-két pohárka után elô for-
dulhat némi ’beszólás’. Ez lehet 
akár humoros is, ám jó lenne, ha 
nem fajulna ’bratyizásba’. Most 
mondja a nagypapa, ô azon az 
állásponton van: okosan kell 
mérlegelni, tegezzünk-e vagy 
magázzunk. Ô még magázta 
a nagyszüleit. Abban az idô-
ben ez valamiféle méltóságot 
adott – kölcsönösen. Tisztelet 
volt, rang és visszafogottság, 
kicsit keményebb kapcsolati 
forma, talán távolságtartás is. 
Figyelmeztet: a tegezéssel jó vi-
gyázni. Ugyanis igen könnyen 
kiszaladhat a szánkon egy s 
más erôsebb jelzô. Pláne, ha 
hirtelen-haragú valaki (Hülye 
vagy!). Viszont milyen komp-
likált – gondoljunk csak bele 
– csupa mély magánhangzóval 
oda-mondani: „Maga marha”!? 
Igaza lehet, ha valami nehéz-
séggel jár, inkább eltekintünk 
tôle. Vagyis a magázás miatt a 

közönséges szavak használata 
is gyérülhetne.

Meséli még: a múlt század 
közepe felé, egy idôs tanítónô 
rokona rémületét. A tanórák 
után hazatérve arról számolt be 
- majdnem sírva -, hogy ôt ezen-
túl az elsôosztályos kisdiákjai 
(egy oktalan rendelkezés sze-
rint) tegezve: ’pajtásnak’ fogják 
szólítani!? Persze nem csak ôt, 
hanem pedagógus társait is! Ki 
is ment a ’divatból’ hamarosan 
ez az extrém elgondolás.

Visszatérve: mindkét kap-
csolat-teremtési forma ismert, 
regényekben is olvasható: szí-
vünk joga ráhangolódni, vagy 
másként értelmezni a szituá-
ciót. Adott lelkiállapotban, az 
emberi természetbôl eredôen, 
mindenféle elôkeveredhet.

Végezetül: akár a tegezôs, 
akár a magázós viselkedési for-
mát éljük át, úgyis az a lényeg: 
hagyjuk meg a beszélgetô társ 
emberi méltóságát, és akkor az-
tán baj egy se!

W. Grass

Belohol a csiga a rendôrôrsre, 
hatalmas monoklival az egyik 
szemén, feljelentést jött tenni 
eképpen: meeenteeem aaaz ee-
erdôôôn és hiiirtelen elém nôtt 
egy gomba!

Ez a tréfa jutott eszembe 
vagy két hete, amikor gombát 
találtunk a kertben. A várva 
várt nagy esôk utáni langyos 
meleg kiköltötte a sok finom 
kincset az erdôben. A szom-
szédasszonyommal, Edittel be-
szélgettünk. A szokásos világ-
megváltogató beszélgetéseinket 
folytattuk a fák alatt. Hát, ahogy 
ott álldigáltunk, egyszerre csak 
oda nôtt egy gomba. Tenyérnyi 
nagy, szép barna kalapja volt, 
széles fehér lába. Engedte, hogy 
kalapja karimája alá nézzek, 
szivacsos felületet láttam. Én 
ujjongtam, arra tippeltem, hogy 
finom, ehetô fajta. Szomszédaim 
fejüket csóválva lábbal megbök-
ték, a gyönyörû gomba kifordult 
a földbôl. Ez szombaton volt, 
én pedig nagy bátorsággal fel-
kaptam a gombát és rohantam, 
hogy keressek gombavizsgálót. 
Rögtön meg is találtam a netrôl.

Az Óbudai Piacon minden 
nap – vasárnap kivételével – 
reggel 8 és délután 5 között, 
hétfôn csak háromig, szomba-

ton egy óráig a piacfelügyelôsé-
gen kell bekopogtatni. A gomba-
vizsgálat ingyenes, ráadásul jól 
érthetô magyarázatot kaptam.

Sajnos, csak kedd volt a 
napja, hogy odaértem a gom-
bámmal, a gombaszakértô el-
ismerôen bólintott. A gomba 
valóban ehetô volt, de már nem 
adhatta vissza, mert megörege-
dett. A neve rózsás fenyôtinó-
ru, rokona az ízletes tinórunak. 
Talán nincs olyan nemesi szár-
mazása, de finom. A gomba-
szakértô nekiállt vigasztalni: a 
tinóruk mindig párban nônek, 
menjek és keressem meg a pár-
ját, azt már megehetem!

– Mit menjek? Rohanjak! 
– mondtam magamban, úgy 

is lett. Meg is találtam a párt, 
szép, nagy, barna kalapjával 
ott mosolygott rám pár lépéssel 
arrébb, mint ahol a társát meg-
találtuk. Rohanás vissza a gom-
baszakértôhöz, aki ezúttal enge-
délyt adott a gombavacsorához.

Édesanyám és családja vilá-
géletében gombászott, de óva-
tosan. Nekem nem tudták meg-
tanítani a mesterséget, csak az 
erdô szeretete maradt itt a nagy-
városban. Tudtam a tinóruról, 
másként vargányáról, de csak 
a gombaszakértô támogatásával 
voltam Jani, és köthettem föl a 
partedlit az erdôk kincséhez. 
Köszönet a gombaszakértônek 
a támogatásáért, bíztatásáért.

Diósi Vali

Nagy szerencsétlenség tör-
tént.  Nagyimat megbüntették 
a szürkeruhások, parkolás mi-
att.  Papám rohangálni kezdett 
a szobában, és nem akarta ab-
bahagyni. Végül ölébe vett és 
azt mondta. Neked mondom el 
kicsim, mert én nemsokára a 
bolondokházába kerülök miat-
tatok. Jól jegyezd meg, hogyan 
kell parkolni. Megállunk. Be-
kapcsoljuk az összes villogót. 
Kinyitjuk a motor tetejét, és 
kilógatunk belôle egy nagy ola-
jos rongyot. Tehetünk még oda 
egy koszos vizes tartályt is. Ez-
után nyugodtan bemegyünk a 
henteshez. Veszünk egy forró 
debrecenit.  Elmegyünk borot-
válkozni és sörözni. Ha ez jól 
sikerült, kivesszük a rongyot, 
becsukjuk a tetôt. Ha egy szür-
keruhás arra ólálkodik, csókot 
intünk neki. A középsô ujj felfe-
lé mutatása nem decens. Igen. 
Azt mondta, hogy nem decens. 
Papám szokott ilyeneket mon-
dani, mert ô egy laténer. Ezt 
is ô mondta. Nagyi másképp 
látja. Papát egyszer akarták 
megbüntetni, de elment a bíró-
ságig, és nyert, mert egy kicsit 
belejavított a helyszínrajzba. A 
bíró az indoklás alatt eltakarta 
száját a talárral, hogy komoly 
lehessen. A bírók mindig ko-
molyak, de a szürkeruhásokat 
ôk se szeretik. 

Gyorshajtásért nem fogják 
megbüntetni, mert rosszul lát, 
és lassan kell mennie. Ma-
mám nem engedi, hogy vele 
autózzak, mert szeretné, ha ép-
ségben felnônék. Ezt a Mama 
mondta.

Papám megbízott, hogy fi-
gyeljem a nagy szürke kandúr 
mozgását, mert meg kell fogni. 
Ha megfogtuk – megtanítjuk 
késsel, villával enni, Mert az 
mégis lehetetlen, hogy a ko-
szos mancsával turkáljon a mi 
fazekunkban. 

Papámnak most tényleg iga-
za van. 

Lejegyezte:
Pirchala István

Gombásztunk a hegyen! Bori mesél az óvodában. 
(Részletek VIII.)

Bori tizen-
negyedik 
meséje

Vagy, vagy…
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Minden jó házibuli elengedhe-
tetlen kelléke, a magyar ember 
életmentô elixírje, az ital amibe 
Freddie Mercury is beleborzon-
gott 86-ban. Valószínûleg min-
denki, aki ezt a cikket olvassa, 
és ideális esetben betöltötte a 
18-at, kóstolta már a mi kis ha-
zánk Hungaricumának számító 
gyümölcspárlatot. Ha a kertben 
lehullott, tonnaszámra földön 
fonnyadó, aszalódó gyümölcsök-
re nézünk, sokakban felmerül az 
ötlet, fôzzünk belôle pálinkát. De 
vajon fôzhetek-e csak úgy egy is-
teni sugallat által vezérelve, áru-
síthatom-e, illetve a legfontosabb, 
mennyi gyümölcs kell bele és ezt 
rögzíti e jogszabály? Mert valljuk, 
be senki sem szeretne egy kis 
fôzôcskézés miatt egy fegyintéz-
ményben üdülgetni.

Nos ha kedvünk támad ott-
hon pálinkát fôzni, annak semmi 
akadálya, de természetesen, csak 
ha betartjuk az ehhez szüksé-
ges szabályokat. Lényegében be 
kell szereznünk egy desztilláló-
berendezést, amirôl 15 napon 
belül értesítenünk kell a helyi 
önkormányzatot, amely ezt jelen-
ti a NAV-nak. Valamint ha nem 
akarunk ellátogatni a bíróságra 
és komoly büntetéseket fizetni, 
akkor a párlat elôállítása elôtt 
párlat adójegyet kell igényelnünk 
szintén a  NAV-tól. Magánfôzés-
bôl azonban sajnos nem fogunk 
meggazdagodni és milliárdokat 
keresni akármilyen pálinka-
mágusok is vagyunk, ugyanis 
a magánfôzött párlat kizárólag 
a magánfôzô, családtagjai vagy 
vendégei által fogyasztható, és 
nem értékesíthetô. Fontos hogy 
tengernyi mennyiségû italt sem 
gyárthatunk, hiszen otthon a ma-
gánfôzônek évente legfeljebb 86 

liter (42 fokos) párlattal kell beér-
nie. A magánfôzéshez való jogot 
minimum 5 darab párlat adójegy-
gyel (700 forint/darab/liter) vált-
hatja meg a magánfôzô.

Köztudott hogy a pálinka lelke 
maga a gyümölcs. Magánfôzô-
ként csak saját tulajdonú gyü-
mölcsbôl, illetve gyümölcsbôl 
származó alapanyagból fôzhe-
tünk bilincselés nélkül. A 2008. 
évi LXXIII törvény, azaz a pálin-
katörvény szerint a valódi pálin-
kának az alábbi hat feltételnek 
kell megfelelnie.
1.  100%-ban gyümölcsbôl készült 

párlat, semmilyen adalékanya-
got nem tartalmazhat (pl. mé-
zet sem);

2.  kizárólag Magyarországon 
termett és termelt nemes, és 
vadgyümölcs, illetve szôlôtör-
köly és aszú-szôlôtörköly lehet 
az alapanyaga (az importgyü-
mölcs nem felel meg a kívánal-
maknak);

3.  a gyümölcsöt, illetve törkölyt 
Magyarországon cefrézték, pá-
rolták, érlelték és palackozták;

4.  minimum 37,5% v/v alkoholfo-
kos legyen (maximális kikötés 
86% v/v alatti kell, hogy le-
gyen, vagyis lehet 50% feletti 
is);

5.  neve kizárólag pálinka alakban 
írható (palinca és egyéb né-
valakok nem felelnek meg az 
elôírásnak);

6.  a pálinka nevet kizárólag Ma-
gyarország használhatja (vala-
mint négy osztrák tartomány 
jogosult a „barackpálinka” név 
használatára).
Ebbôl az elsô pont különös je-

lentôséggel bír, hiszen azon túl, 
hogy fintorogva húzza le az em-
ber a silány minôségû felest akár 
ez az életébe is kerülhet. 

A halál okozója leggyakrab-
ban a metilalkohol. A gyümölcs-
bôl készült pálinkák is rejthetnek 
magukban a végzetes vegyület-
bôl azonban csak nagyon csekély 
mennyiségben. A gond a vegy-
szerekben dúskáló fogyasztásra 
alkalmatlan anyagokból készülô 
kerítésszaggatókkal van. Sajná-
latos módon a metilalkoholt nem 
lehet érzékelni és láthatatlan, 
egyszóval az ismeretlen eredetû 
pálinkák kóstolgatását orosz 
rulettként is lehetne definiálni. 
Emellett ha saját fôzetünk okoz 
mérgezést vagy életet követel, 
akár emberölés vadjával is szem-
be találhatjuk magunkat. Most 
már, hogy ezeket a tényezôket 
ismerjük ne legyünk kémiku-
sok, és ne kísérletezzünk Bagoly 
Beérti módjára. Egyrészt nem is 
lesz finom a végeredmény, más-
részt könnyedén kaphatunk pár 
letöltendô hónapot/évet a nya-
kunkba.

Eddig sem volt kérdéses, hogy 
igazán nagy az igény a házipálin-

kára, de most hogy szerencsénk-
re az Európai Unió úgy döntött, 
hogy megváltoztatja az erre vo-
natkozó szabályozást és újra adó-
mentesen fôzhetünk, valószínû-
leg még nagyobb méreteket ölt az 
érdeklôdés. A kormány úgy dön-
tött, hogy 2021-tôl megszabadul-
hatnak pálinka-chefjeink a már 
említett, mûködésüket megkese-
rítô adótól. Ez nyilvánvalóan az 
önjelölt pálinkamesterek számát 
is szaporítja majd, ami a „gyil-
kos” pálinkák megjelenésének 
kockázatát is magában hordozza.

Félelemre azonban semmi 
okunk, fogyasszunk nyugodtan 
akár házipálinkát is, de csak mi-
után megbizonyosodtunk róla, 
hogy megbízható forrásból szár-
mazik, és kizárólag gyümölcsbôl 
készült, mert igenis joga van a 
pálinkának a gyümölcshöz.

Végezetül töltsünk magunk-
nak egy jó kupicával, senkinek 
nem fog megártani ezekben a ví-
rusos idôkben.

Gyôri Fortunátó

Joga van a pálinkának a gyümölcshöz?!

CSÖPÖG, FOLYIK, ELDUGULT?
KARESZ MEGOLDJA!
Hegyvidéki szerelő vállalja
•  lakások vizesblokkjának  

teljes felújítását,
•  csapok, szifonok javítását, 
•  szaniterek cseréjét,
•  duguláselhárítást.
kedvezményes árakkal

+36 20-981 6703

BÚTORKLINIKA A HEGYEN
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Az aradi vértanúk emléknap-
ján 7. osztályosaink méltó mûsor-
ral jelentkeztek az iskolarádió 
hullámhosszán. Az október 23-i 
eseményeket nyolcadikosaink 
keltették életre megemlékezé-
sükkel. Az ismert Mi vagyunk a 
Grund! és a Ha én rózsa volnék 
címû dalt éneklésébe nagy lel-
kesedéssel kapcsolódtak be az 
osztályokban ülô gyermekek. 
Mindkét ünnepséget Basa tanár 
úr szerkesztette és rendezte, az 
énekkart Nagy Csaba tanár úr 
tanította be és vezette.

A 8. osztály a pályaorientációs 
kompetenciák digitális mérését 
elvégezte. Az országos digitális 
bemeneti méréseket mind a 6., 
mind a 8. évfolyam teljesítette. 
Ez utóbbi mérés két-két napon 
keresztül zajlott. Az elsô napon 
szövegértés és matematikai esz-

közhasználat, míg a második na-
pon a természettudomány és az 
angol nyelv területére vonatko-
zik a kompetencia alapú mérés. 
A hatodikos és hetedikes évfo-
lyamok is folyamatosan végzik a 
digitális bemeneti méréseket.

Október 7-én pedagógusaink 
egy része jó hangulatú kirándu-
láson vett részt Tatán. Délelôtt 
bejártuk a tatai Fényes Tanös-
vényt, gyönyörködtünk a láprét 
és láperdô csodáiban, kipróbál-
tuk a függôhidat és a kézi erôvel 
mûködô kötélkompot, körbe-
néztünk a Nagy-Égeresben álló 
kilátótoronyból, majd a felújított 
Esterházy-kastély szobáit jártuk 
végig. Fakultatív program volt a 
várlátogatás. Kora délután a Vá-
ralja teraszon ebédeltünk, ahol 
a patakparton kócsaggal és egy 
nutriapárral is találkoztunk.

A Bolyai matematika csapat-
versenyen területi megmérette-
tésén alsós és felsôs diákjaink 
is szép számmal, eredménye-
sen vettek részt. A 4.a osztály 
csapata (Elekes Máté Tuzson, 
Koltai Mihály, Szalai Zsófia, Szil-
ágyi Márk) 2. helyezést ért el, 
így továbbjutottak a következô 
fordulóba; egyaránt a 8. helyen 
végzett a 6. (Garay Csenge Ajna, 
Szabó Bertalan) és a 7. (Ákos-
hegyi Alíz, Kádár Zita Mária, 
Kuczy Nóra Zita, Várady-Szabó 
Zoltán) osztályos csapat is. A Zrí-

nyi Ilona matematikaversenyre 
és a Bolyai természettudományi 
csapatversenyre is megkezdô-
dött a gyermekek felkészítése.  
A népmese napja alakalmából 
alsós vers- és prózamondó ver-
senyt tartottunk. Minden ver-
senyzô alaposan megtanulta a 
versét, kifejezôen, bátran elô is 
adta, és a versenyt ünneplô ru-
hájával megtisztelte. Pályázat 
keretében mesékhez illusztráci-
ókat is készítettek tanulóink.

A szinkron dobolás lehetô-
ségét jó ötletnek tartjuk, bár 
egyelôre csak néhány gyermek 
jelentkezett erre a különlegesen 
élvezetes fejlesztô lehetôségre.

Az ôszi szünet idén intézmé-
nyünkben is csupán egy hosszú 
hétvégére korlátozódott: októ-
ber 29., szombattól november 
1., keddig. Már október 15-én, 
szombaton ledolgoztunk az ok-
tóber 31-i hétfôi munkanapot 
– mint oly sokan az országban. 
A téli szünet hosszabb lesz a ko-
rábban tervezettnél. Várhatóan 
december 22-én, csütörtökön 
kezdôdik, és január 9-én, hétfôn 
jövünk újra iskolába. K.E.

Hú, de giccses! -mondanánk a
Képre.
Színorgia, pompa rajt’ el-
Végre.

Barna ezer árnyalatban:
Fahéj,
Rozsdavörös, mint a kakas
Taréj.

Okker, mustár és napszítta
Lombok.
Homok, szalma vagy bronz 
sárga
Dombok.

Mily kavalkád! Vörös, mint a
Sáfrány.
Ni, egy levél méregzöld, mint
Páfrány!

Káprázatos az ôszi táj,
Csoda.
Tündér varázsolt aranyszínt
oda.

Maskarába bújt az erdô.
Játszik.
Ez utolsó szereplése,
Látszik.

Majd legördül ám a függöny.
Vége.
Megkopasztja az ôszt most
Télre.

Iskolai hírek

Wágner Judit 

Ôszi pompa
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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. Tel.: 30-230 6994.   
E-mail:  egyesulet@ohegy.hu, www.ohegy.hu. Felelôs kiadó: Felcsuti László elnök.  

Szerkesztô:  Mikes Kriszta, Dienes Andrea.  
Hirdetésfelvétel: Óhegy Egyesület. Tel.: 70-325 3416 
Nyomás: Coradix Kft. Megjelenik: 3000 példányban

Alakformáló torna (K. Tünde) h.,sz. 18:00-19:00
Nôi jóga (T.Szilvi) h. 18:30-20:00
Férfi torna k., cs. 19:15-20:15
Kóruspróbák k. 18:00-19:30
Rablórömi Kártyaklub sz. 14:00-18:00
Bridzs klub sz. 17:30-21:30
Gerinctréning (K. Tünde) cs. 18:30-20:00
Kerekítô Mondókázó p. 10:00-10:45
Kerekítô Manó Torna p. 10:45-11:30

További info: 70-325 3416. Bejárat gyakran a Klubház udvarából.

Állandó programok
a Óhegy Klubházban, 1037 Bp., Toronya utca 33.

KEREKÍTŐ  
baba-mama foglalkozások
az Óhegy Klubházban, minden pénteken
10:00 Kerekítő Mondókázó (0-3 év)
10:45 Kerekítő Manó Torna (1-3 év)

Bogdán Dóra
zenepedagógus,  
Kerekítő foglalkozásvezető

www.kerekito.hu
36-30-205 5703

Gyakran kapunk közterüle-
tekkel kapcsolatos észrevétele-
ket, panaszokat telefonon és in-
terneten. Úgy gondoltuk, hogy 
idén is legyen Közügyek Fórum, 
ahol minden hegylakó szomszé-
dunk elmondhatja észrevételeit, 
panaszait, természetesen meg-
indokolva, hogy az ügy nem 
csak saját magánügye, hanem 
többeket is érintô közügy. Érin-
tett terület Óbuda Hegyvidéke 
(Remetehegy, Táborhegy, Test-
vérhegy), Bécsi út felett, a Ko-
lostor utcától a Kocsis Sándor 
útig.

A fórumra meghívtuk Csong-
rádi János, Ôri László és Stren-
ner Imre a területi képviselô 
urakat, hogy mindezekrôl köz-
vetlen informálódjanak.

A kapott észrevételeket és 
javaslatokat aztán szakmailag 

szakszerûen továbbítjuk az 
Önkormányzatnak, annak re-
ményében, hogy a megoldások 
esetleges megvalósítása beépül 
a kerület 2023. évi költségveté-
sébe, vagy megtörténik legalább 
annak mûszaki, tervi elôkészí-
tése.

A Fórumon szó lesz az Egye-
sület és az óbudai telephellyel 
rendelkezô vállalatok közötti 
kapcsolatok megteremtésérôl, 
melynek célja egymás segítése 
környezetünk fenntarthatósága 
érdekében. 

Aki személyesen nem tud 
részt venni, azt kérjük, e-mail 
levelében küldje el javaslatát az 
alábbi címünkre, még a Fórum 
idôpontja elôtt. Szeretettel vár 
minden érdeklôdôt

az Egyesület Vezetôsége
egyesulet@ohegy.hu

Gólörömben gazdag közös 
pillanatok várnak ránk az el-
következendô hónapokban. 
2022. november 20-án elstartol 
a 22-dik foci VB. A „Hegyvi-
dék nappali szobájában” óriás 
vetítôvászon várja a szurkoló 
társaságokat, büfével! Tervezett 
meccsnézések az Óhegy Klub-
házban:

- november 27-én, vasárnap 

20:00 órától Spanyol-Német 
csoportmérkôzés,

- december 18-án, vasárnap 
16:00 órától VB döntô.

Asztalfoglalás elôzetes re-
gisztrációval, abban az érkezôk 
létszámának megjelölésével, az 
alábbi elérhetôségünkön. Szere-
tettel várjuk a drukkereket.

Egyesület Vezetôsége
egyesulet@ohegy.hu

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának kezdeménye-
zésére 14 vállalat és 22 helyi 
civil szervezet részvételével 
indult útjára a Civil Üzleti Is-
kola Óbudán. A hazánkban 
egyedülálló programsorozat 
célja a helyben (is) mûködô 
vállalatok és a kerületben te-
vékenykedô civil szervezetek 
közötti partnerség élénkítése. 
A hat alkalommal megrende-
zett találkozót a Civil Impact 
nKft. szervezi és vezeti, melye-
ken Egyesületünk is örömmel 
van jelen.

A programban óbudai szék-
hellyel vagy telephellyel ren-
delkezô vállalatok vesznek 
részt, így az Alteo Energiaszol-
gáltató Nyrt., a BioTechUSA, a 
Canon Hungaria, a dm Kft., az 
Erste Bank Hungary Zrt., a Gra-
phisoft Park, a Hilti Hungária 
Kft., a Market Zrt., a Microsoft 
Magyarország, a Praktiker, a 
PwC Magyarország, az UniCre-
dit Bank és a Számlázz.hu.

A képzés során a vállalatok 
saját tudásukat, jó gyakorlata-

ikat osztják meg a részt vevô 
civil szervezetekkel. A gondo-
latébresztô találkozók célja a 
kerület fenntarthatóságát is 
támogató civil-vállalati kapcso-
latok elômozdítása. Gondolat-
ébresztô abban, hogy egy civil 
szervezet miként tud segíteni 
egy cég üzleti portfóliójának 
helyi szempontokhoz igazodó 
kialakításában, valamint hogy 
egy cég miként járulhat hozzá 
a civil szervezet mûködésének 
fenntartásában.

A hallottakon felbuzdulva 
mi most olyan program vagy 
szolgáltatás kimunkálásán is 
dolgozunk, amely a civil-vál-
lalati kapcsolatok révén segít-
heti a környezetünk fenntart-
hatóságát, vagy a vállalatok 
környezeti, társadalmi fenn-
tarthatóságát. Természetesen 
ebben már vannak tapasztala-
taink, de bizonyára jó ötleteket 
és javaslatokat kapunk majd a 
helyi lakosoktól, a november 
16-i Közügyek Fórumon is.

az Egyesület Vezetôsége
egyesulet@ohegy.hu

Közügyek Fórum
az Óhegy Klubházban (1037 Óbuda, Toronya utca 33.),
november 16-án, szerdán 18.30 órakor.

Civil–vállalati kapcsolatok

Szurkoljunk együtt!
Közös meccsnézés az Óhegy Klubházban!
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Egy év szünet után

Változatlan helyszínen, a megszokott  
kiváló minôséggel és a régóta ismert  
szakembergárdával, a GoBuda Mall  
(volt Eurocenter) fôbejárata mellett  
szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat.

Nyitvatartás:  
hétfô–péntek 9-19,  
szombat  9-14 óráig.  
Vasárnap zárva.

Telefon: +36 1 437 0041

újra megnyitott 
a Testvérhegyi 
Gyógyszertár

HEGYVIDÉKIEK 
INGATLANIRODÁJA
és használt lakások értékesítése és bérbeadása

www.obudalux.hu | www.aranyhegyi.hu

HÍVJON BIZALOMMAL!
+36 30 696 6969  | +36 30 696 6900

ÓBUDALUX
INGATLANIRODA

TESTVÉRHEGY
TÁBORHEGY

REMETEHEGY
MÁTYÁSHEGY
ARANYHEGY
ÜRÖMHEGY

150 aktuális ingatlant kereso ügyfél, 300 eladó vagy kiadó ingatlan ajánlat

E-mail: obudalux@oi.hu  |  aranyhegyi@obudalux.hu

Forster Judit
irodavezeto-építész

Péceli Edit
ingatlanközvetíto

1037 Budapest, Erdoalja út 46.
Kolléganoink földrajzi területre specializálták munkájukat:

Építési telkek, családi házak, új építésu 

Óbudalux 
Ingatlaniroda

E-mail: obudalux@oi.hu
TESTVÉRHEGY, 

TÁBORHEGY, 
REMETEHEGY, 
MÁTYÁSHEGY

150 aktuális ingatlant 
kereső ügyfél, 

300 eladó vagy 
kiadó ingatlan ajánlat

Hívjon bizalommal! 
30-696-696-9, 1-242-1096

1037 Budapest,
Erdőalja út 46.

Forster Judit
irodavezető-építész

HEGYVIDÉKIEK 
INGATLANIRODÁJA

Építési telkek, családi házak, újépítésű és használt 
lakások értékesítése és bérbeadása

www.obudalux.hu, www.obudaihegyvidek.hu

- -

§
ÜGYVÉD A HEGYEN

+36 20-386 3102               iroda@drruff.hu

•   társasház alapítás 
(rezsicsökkentéshez)

•   öröklés, végrendelet
•   ingatlan ügyek,  

jogi tanácsadás
•   cégjog, társasági jog
•   fizetési meghagyás, 

végrehajtás
dr. Ruff Ádám
1037 Bp., Erdőalja út 99/a


