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Kiállítás nyílik a Népházban

Palotai Dániel és

Zsigmond Ármin
rajzaiból

„Tanulmányok”
címmel

2005. március 11-én,
pénteken 18.00 órakor.

A kiállítást megnyitja:

Árvay László
képzômûvész

Hangszereken közremûködnek

Felcsuti Gábor és Víg Péter

A kiállítás megtekinthetô március 24-ig,
(1037 Bp., Toronya u. 33. tel.: 430-1326)

Mindenkit szeretettel vár 
az Egyesület Vezetôsége.

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

Óbuda-Hegyvidékiek
Egyesülete
Adószáma:

18088476-1-41
A kapott összeget
a fiatalkori drogozás hegyi terjedését
megelôzô ismeretterjesztésre,
valamint PC felnôttoktatásra fordítjuk.

VASÁRNAPI

EBÉD
március 13-án, 13.30-kor
Házigazda:

Raffinger Éva
Az „Óhegy legjobb szakácsa - 2004”
nagysikerû versenyzôje

(kiesett, mert mire a zsûri odaért,

már üres volt a lábos).

A menü ugyanaz, mint a versenyen:

gombás szarvaspörkölt
szalonnás zsemlegombóccal

Jegyek elôvételben vásárolhatók

750 Ft-ért a Népházban (430-0326), 

és az Erdôalja

vagy Domoszló ABC-ben csütörtökig.

„Téltemetô” bálunk idén is meghozta az igazi
kemény téli idôt. Félelmünk, – hogy a csúszós
jeges utaktól visszariadnak a vendégek – szeren-
csére nem igazolódott: mintegy százan gyûltünk
össze a Népházban farsangolni.

Tarlós István polgármester szíves szavakkal
nyitotta meg a bált, mely után házi tündérünk,
Titánia könnyed pilleszárnyain belibegve konfe-
rálta be és vezényelte le a nyitótáncot, mely a
tavalyi nagy sikerre való tekintettel ismét a kán-
kán volt. Ez meg is adta az est alaphangulatát,
mely végig fergetegesen jó volt.

Ezek után a hegyi amatôr társastánccsoport
mutatta be tangótudását, majd a keringô ritmu-
sára a közönség soraiból felkérve újabb tánco-
sokat, megkezdôdött a bál, ahol színes kaval-
kádban együtt táncolt a nyuszi, a kalóz, a manó,
a lovag és a királylány, a táncosnô és a „civil” is.

Éjfél elôtt került sor a hegyi hastánccsoportok
bemutatójára, melyet ismét nagy siker díjazott,
sôt, a végén a közönség soraiból is beálltak a
vállalkozó szellemûek, hogy kipróbálják, nehéz-
e vagy könnyû ez a könnyednek látszó tánc.

A jelmezverseny zsûrije inkognitóban, az est
során elvegyülve vizsgálta és értékelte a jelme-
zek ötletességét. Gyermekkategóriában Ein-
stein és Frankenstein, a párduc és a matróz, míg
a felnôttek közül a Fônix madár és az erdôk né-

pe a nyuszival, a francia borász és paparazzi (le-
sifotós) nyerték a díjakat.

Estünk nagyágyúi a Zsadon Andrea–Szolnok
Tibor páros volt. Kedves „szomszédaink” remek
hangulatot teremtettek (bár arra addig sem volt

sok panasz), és igen színvonalas mûsorral káp-
ráztattak el bennünket. A jól ismert dalokat a
közönség is együtt énekelte a szereplôkkel, és
tüzes táncuk is inspirálólag hatott ránk – hajna-
lig roptuk magunk is. Cs. V.

Kattintson a weblapunkra!
Itt olvashatóak az Óhegy-Hírek korábbi

számai és feliratkozhat hírlevelünkre is.

www.ohegy.hu

Farsang

Fônix madár és az erdôk népe a nyuszival. 
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Ígéretünkhöz híven megkezdjük havi szín-
házi ismertetôinket. Végigtanulmányozva a
budapesti színházak programját, valóban el-
kényeztet bennünket a sok-sok lehetôség.
Mindenki találhat korának, ízlésének, tem-
peramentumának megfelelôt.

ZENÉS NOSZTALGIA ESTEK
A Piccolo Színház új bemutatója Miklós Ti-

bor zenés játéka: Ilyenek voltunk.
(Ilyenek voltunk?!) Az elôadás az 1960-as

évek  rock muzsikájának hôskoráról szól Ma-
gyarországon, a lázadó  Barta Tamás, Radics
Béla, Orszáczky Miklós zenészek legendájáról.
A korszak kitûnô dalai szólalnak meg, az emlé-
kezô Miklós Tibor  és a Piccolo Rock Színház
társulatának tagjai közremûködésével. A nosz-
talgiázók és a még magukat mindig fiatalnak
érzôk számára ajánljuk, emlékezzenek vissza és
mutassák meg gyermekeiknek ezt a felejthetet-
len korszakot.

Elôadások: 5. (szombat), 19 óra, 10. (csütör-
tök) 19 óra, 21. (hétfô) 19 óra. Piccolo Színház:
Budapest IX., Török Pál u. 3.  (218-0116, 218-
0193)

Romantikusoknak ajánljuk Pozsgay Zsolt:
Szeretni bolondulásig  címû zenés játékát Szé-
csi Pál szerelmeirôl, az Aranytíz Teatrumban.
Gergely Róbert és mûvésztársai imponáló bele-
érzéssel  idézik fel a sztárénekes emlékét és da-
lait. 

Elôadások: 6. (vasárnap) 15 óra, 13. (vasár-
nap) 15 óra, 20. 15.00 óra. Aranytíz Teatrum: V.
Budapest, Arany J. u. 10. (354-3400, 311-2248)

…..még mi sem láttuk, de feltétlenül meg-
nézzük !....

A becsületrôl, a szerelem erejérôl és egy csa-
lád tragédiájáról szól  Arthur Miller: Édes fiaim
címû mûve, amely a Madách Stúdió új bemu-
tatója Kerényi Imre rendezésében. A két fôsze-
replô, Huszti Péter és Piros Ildikó – és a többi-
ek is – minden bizonnyal emlékezetes estét je-
lentenek majd.

Elôadások: 19. (szombat) 19.30 óra, 20. (va-
sárnap) 19.30 óra, 30. (szombat) 19.30 óra. Ma-
dách Stúdió: Budapest VII., Erzsébet krt. 31.-33.
(478-2041)

JEGYIGÉNYLÉS
Mint a budapesti színházak központi rendez-

vényszervezô irodája, egy kézben minden
elôadásra megszerzi a kívánt jegyeket: Cultur-
Comfort Iroda – 1061 Budapest, Paulay Ede u.
31.  telefon: 332-0000,  fax: 322-2324, e-mail:
cultur_confort@freestart.hu. Pászti Ildikó várja
jelentkezésüket. 

Jelszó: Ó-HEGY
Megjegyzés! Mi ketten is valami újat próbá-

lunk kitalálni, „Kettecskén”. Ez lesz a címe. Ha
kész, majd 

Ajánljuk Magunkat
Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor

Egyesületünk vezetôsége helyt szeretne adni fiatal kiállítóknak is. Azoknak, akik nem érzik magukat mûvész-
nek, el sem fogadják a jelzôt, hiszen a rajzolást, a mintázást még csak tanulják. Jól megfigyelik az adott tárgyat
vagy személyt, és a tanár által kijelölt technológiával papírra vetik. Mi az, amitôl mûvük kiállításra érdemes? Leg-
inkább az, hogy mindezt kellô igényességgel, élvezettel és szeretettel teszik, másoknak emlékezetes élményt nyújt-
va. Ármin az Erdôalja úti Iskolából került a Toldyba, Dani barátjával ott ismerkedett meg, és ma együtt készül-
nek az Építész Kar felvételijére. (szerkesztôség)

Palotai Dani, Zsigmond Ármin

Emlékezzünk…
Egy éve, 2004 feb-

ruárjában kísérte
utolsó útjára hatal-
mas tömeg az Óbu-
dai temetôben  he-
gyi lakótársunkat, 
Neubrandt Istvánt.
Az égiek is szeret-
hették, mert az év-
szakra egyáltalán
nem jellemzôen, szi-
porkázó napsütés és
langyos levegô szá-
rítgatta a gyászolók
könnyeit.

A sokaság igazolta, hogy mennyire tisztelték és sze-
rették. De vajon mindenki tudja-e, hogy kit vesztettünk
el? Kurtára szabta a sors élete fonalát, 64 év adatott
csak neki. Óbuda szülöttje volt, német gyökereit és mély
vallásosságát soha nem tagadta, ezért történelmünk is-
mert szakasza nem kedvezett továbbtanulásának. Mun-
ka mellett szerzett felsôfokú végzettséget és felsôfokú
nyelvvizsgát külkereskedelmi munkájához. A rendszer-
változás után családi vállalkozást alapított.

Elképzelhetetlenül nagy energiával járta – kerülete
érdekében  tevékenykedô – útját. A kisebbségi önkor-
mányzatok megalakulása után a Német Kisebbségi
Önkormányzat képviselôje lett. Amikor létrejött a „Bra-
unhaxler” Német Hagyományokat Ápoló Közhasznú
Egyesület, annak ügyvezetô elnökeként dolgozott a régi
Óbuda még fellelhetô tárgyi emlékeinek és hagyomá-
nyainak megmentéséért, és a kisebbségi sváb nemzetiség
iskolai oktatásáért. E célok érdekében vívott harcában a
kerület önkormányzata mindenben segítette.

Több társadalmi megbízatása is volt, többek között
tagja volt az Óbuda Békásmegyer Kulturális és Sport
Bizottságának, és egészsége megromlásáig gondnoka
volt a Vörösvári úti Szentháromság Egyházközségnek.

Az ô nevéhez fûzôdik a Doberdó úti Szent Vér kápol-
na tatarozása, a Kiscelli kálvária stációinak és kápolná-
jának helyreállítása, a Farkastorki úti Szent Donát és a
csúcshegyi kis kápolna, valamint a külsô Bécsi úti Filo-
xéra kápolna rendben tartása, az „útszéli”, úgynevezett
Pléh-Krisztusok és kôkeresztek megmentése, a békásme-
gyeri „Kurtz Kereszt” helyreállítása.

Legnagyobb és legnehezebb, de talán legszebb felada-
ta a Szentlélek-téri Szentháromság Fogadalmi Szobor-
csoport helyreállíttatása volt, amelyet 2000-ben, nagy
ünnepség keretében avattak fel. A Flórián téri Szent Fló-
rián szoborcsoport helyreállítási munkálatait még me-
gindította ugyan, de a könyörtelen halál közbeszólt. Fe-
lelevenítette a Szent Márton napi hagyományos lampi-
onos felvonulásokat, 1994 óta évente folyamatosan ren-
dezte a hagyományos Óbudai Búcsúkat, megszervezte a
„málenkij robot”-ra elhurcoltak emlékmiséit és emlék-
táblájának felállítását.

Ahogy mondani szokták, két végén égette élete gyer-
tyáját. Sokat tett szeretett Óbudájáért, ezért halála után
(!) megkapta a posztumusz Óbuda Díszpolgára kitün-
tetést.

Halála nagy ûrt hagyott, nem csak családjában, de
lakóközösségünkben is. Kívánjuk, hogy fáradságos élete
után megpihenve, békében nyugodjon.

Emlékét szeretettel megôrizzük! Sné H.E.

Márciusi színházajánló

„Színház az egész világ….”

A rajz és a képalkotás,
mint önkifejezésünk legô-
sibb megnyilvánulásai, min-
dig is fontos szerepet ját-
szottak életünkben, az azon-
ban erôsen befolyásolta a
hatásukat, hogy az óvodában
a kezekbe rakott ceruza kinél,
mikor és hogyan esett ki. Pa-
lotai Dani és Zsigmond Ár-
min olyan irigylésre méltó
emberek, akik megôrizték a
képességet, hogy vonalakkal és színekkel te-
remtsenek.

Az ô történetük talán annyiban különleges,
és ez a kiállítás apropója is, hogy az alkotás él-
vezete náluk komoly tehetséggel társul. Az eb-
bôl származó sikerélménytôl hajtva kezdtek el
magasabb szinten foglalkozni a rajzolással, és
lettek a Budai Rajziskola diákjai (Dani 5, Ármin
3 éve). Itt sajátították el azokat az alapokat és
formai megoldásokat, amelyekkel eszközhasz-

nálatukat tették hatéko-
nyabbá.

Idôközben megismerked-
tek, osztálytársak és barátok
lettek, valamint egy mûked-
velô kör meghatározó alak-
jaivá váltak. Egy összmûvé-
szeti gárdáé, ami az alkotás-
ban rejlô élvezetek maradék-
talan kiélvezését tûzte zász-
lajára. Ôk ketten voltak azok,
akik elhitették velünk (osz-

tálytársakkal), és bizonyították nekünk (bará-
toknak) ezeknek az értékeknek az abszolút lét-
jogosultságát. Ôk ösztönöztek minket, és segí-
tettek hasonló önmegvalósítást találni ma-
gunknak is, egy velencei hétvégén.

Ez a kiállítás tehát egy szerteágazó, áldoza-
tos-élvezetes tevékenység jutalma. Lehetôség
egy szemléletmód és mûvészeti elképzelés
népszerûsítésére.

Telek Ádám
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Háromnegyed nyolc. Izgatott készülôdés a
népházban. Farsang, farsang. Jelmezek vidám
arcok. Talán kevesebben vagyunk, mint tavaly.
Az biztos, hogy kevesebb a jelmezes, maszkos
bálozó. A vendégek szórakoztatására készülôdô
örök vidám táncosok már most is a hangulat
nagymesterei. A többiek inkább beszélgetnek,
tervezgetnek: mit lehet kezdeni tavasszal a Jab-
lonka parkkal, milyen földmunkákra lenne szük-
ség…meg kellene csináltatni a Népház elôtti
járdát…egy kis csapat a hegyvidék környezetvé-
delmérôl beszélget… mások a szépülô Néphá-
zat dicsérik...a szervezôk közben már a polgár-
mestert várják, ígérte jön és megnyitja a bált.

Tarlós István láthatóan fáradtan érkezik Az
asztalhoz telepedés után rögtön mesélni kezdi,
hogy szánkózás közben a kis unokáját baleset
érte és ô vitte orvoshoz. Nehéz délutánja volt,
de semmiképpen sem akarta ezt az estét lemon-
dani. Fontos neki a civil közösségek öntevékeny
élete. Nyugtázza a megszépült új termet, a falon
a kiállítás képeit. Láthatóan többen is igyeksze-
nek szót váltani vele, az elcsíphetô mondatok-
ból érezni lehet, hogy figyel a felvetôdô problé-
mákra az elhamarkodott válaszok helyett azon-
ban hivatali körülmények közötti beszélgetésre
invitál. Órájára néz, kérdôn Felcsuti Lászlóra:
mehetünk? Megnyitom, megvárom a nyitó tán-
cot, aztán megyek – mondja.

A megnyitó beszéde rövid de közvetlen, nyil-
vánosan is beszél a kisunokáról, de arra hívja fel
a figyelmet, hogy a lelki egészség fenntartásá-
hoz szükséges hogy tudjunk életünk szép pilla-
nataira emlékezni, hogy tudjunk önfeledten ki-
kapcsolódni. Mi Óbudaiak legyünk a civilközös-
ségekben is megújuló demokrácia megterem-
tôi, megszilárdítói. Beszédét az udvariassági
tapsnál nagyobb tetszés kíséri és kezdôdik a
mûsor Shakespeare idézetekkel, fergeteges kán-
kánnal.

A többirôl szóljanak a bál képei és a hajnalig
mulatók emlékei.

Babiczky László

Farsang… farsang... farsang
(tudósításféle az est kezdetérôl)

Rendezvényünkön a
Braunhaxler Egyesület
tagjai is megjelentek. Ne-
vükben Gálosfai Jenôné,
az Egyesületük képviselô-
je köszöntötte a bál ven-
dégeit. Látogatásával
megtisztelte társaságun-
kat Bús Balázs, a civil szer-
vezetekért felelôs alpol-
gármester, és Dr. Fehérvá-
ri József, a Német Kisseb-
ségi Önkormányzat elnö-
ke is. 

(Szerkesztôség)

Szolnokiék

A zsûri

Afro-amerikai, macsó jelmezes Titanilla könnyedén távozott

Jelmezes gyerekek
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Az alpolgármester úr a benyújtott kertépíté-
szeti tervek alapján Egyesületünknek megküld-
te az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását
a park építéséhez. A munkák között olyan téte-
lek szerepelnek, amelyek különbözô összefüg-
gések miatt csak együtt valósíthatóak meg,
azok valamelyike nélkül nem célszerû parképí-
tésbe vágni. Ilyenek a Matáv légvezeték kivál-
tása, a Matáv KábelTV hálózat kiváltása, a Jab-
lonka út menti folyóka helyreállítása, gyalog-
járda építése, a parkban a durvaterep rendezé-
se, a kôkereszt végleges elhelyezése, növényte-
lepítés és füvezés, sétaút építése és pad elhe-
lyezése. A benyújtott kertépítészeti tervek is
csupán ezen munkákra szorítkoznak.

A teljességhez persze szükség volna még a
Jablonka út burkolati korrekciójára az érintett
szakaszon, az Ilonka utca csatornájának és bur-

kolatának megépítésére, a csatlakozó kerítések
végleges kiépítésére. Ezekhez azonban hossza-
dalmas tervezési és engedélyezési eljárás le-
folytatására, valamint telekrész kisajátítására
és kártalanításokra lenne szükség, amiket
most nem látunk megoldhatónak. 

Kivitelezôi árajánlatok alapján a terv szerin-
ti munka értéke 7 800 000 Ft. Az eddigi, részt-
vevôkkel és támogatókkal történt tárgyalások
alapján mondhatjuk, van reális esélyünk. Tar-
lós István polgármester úr személyes támoga-
tásáról is biztosított bennünket. Sok segítôre,
környezete iránt érzékeny, az üggyel szimpati-
záló társra is találtunk, akik már vállalták a fel-
adatok felét. Pillanatnyilag a másik felében
résztvevôk végleges döntéseit várjuk izgatot-
tan.

Felcsuti László

Február 7-i találkozónkon a témafe-
lelôsök tájékoztattak az idôközben történt
fejleményekrôl.

Lesz utasváró a 137-es busz Viharhegyi úti
megállójában a Hedvig utcaihoz hasonló kivi-
telben, oldalfalakkal, paddal. Várkonyi Bea té-
mafelelôs felkereste a BKV illetékesét, akiktôl
– a helyszíni szemlét követôen – ígéretet ka-
pott az utasváró visszahelyezésére. Kérték
azonban az összetöredezett, balesetveszélyes
járda és járdaszegély rendbehozatalát is. Az
Önkormányzat ez ügyben maximális segítséget
nyújt, és ha a Beruházási Osztály éves költség-
vetése a Testületi ülésen jóváhagyást nyer, ak-
kor a járdaépítés megkezdôdik, mihelyt az
idôjárás engedi.

Az utcatáblák ügyében Piroch Rezsô, aki a
téma felelôse, végigjárta a hegyet, felmérte a
hiányzó táblákat. Tisztázatlan, hogy a hegyvi-
dék egyes területi egységeinek (Mátyás-hegy,
Remete-hegy, Táborhegy, stb.) hol a határa, hi-
szen a táblákon ezt is fel szeretnénk tüntetni.

Ehhez szakember bevonására is szükség lesz.
Aprólékos munkát igényel még a néhány út-
szakasz elején vagy végén „elbizonytalanodó”
házszámozás felderítése is. Ez várhatóan még
márciusban elkészül. Az Önkormányzat,
Mûszaki Osztályának kérésére a táblák listáját
fontossági csoportokba sorolva adja át.

A korábban említett elemgyûjtôt az FKF Rt.
március végén helyezi el a Népházban. A Jab-
lonka Park és a veszélyes hulladék kérdésével
más cikkben foglalkozunk.

Több olyan ügy is felvetôdött: petárdázás
betiltása; szabadtéri papírgyûjtôk környezet-
szennyezése; a 137-es autóbuszjárat „Király-
helmec utca” és „Körtvélyes köz” megállók kö-
zötti nagy távolságának csökkentése új megál-
lóval hegymenetben; a Remetehegyi út elégte-
len szélessége; közérdekû hirdetések tábláinak
hiánya, a járdák szemetessége; stb. Akadt is
önkéntes témafelelôs, a végzett munkáról leg-
közelebb számolunk be.

fl

A közkert – február

Élhetô, fenntartható környezetért…

környezet munkacsoport tájékoztatója

Tuját a tujagyárból
Tuják, kúszófenyôk, leylandi

ciprusok óriási készletét,

széles méretválasztékát

kínáljuk termelôi áron.

SZALKAI
ÖRÖKZÖLDTELEP
Budapest III., Zsófia u. 16.

(Aquincum)

Tel.: 06-30-940-8355

Nyitva: hétfô–péntek

9-tôl 17 óráig,

szombat 9-tôl 15 óráig.

Kérjük segítse
adója 1%-ával

alapítványunkat!

SZÍNEK
VILÁGA

ALAPÍTVÁNY
Adószám:

18085208-1-41

Az Óhegy Egyesület
Környezet Munkacsoportjának

következô találkozója
március 7-én, hétfôn, 19 órakor
lesz a Táborhegyi Népházban.

A munkacsoport nyitott, mindenki jöhet.

Az is, aki észrevételeivel,

szakmai felkészültségével, vagy épp

segítôkészségével kíván részt venni

a problémafeltáró,

egyeztetô, célmeghatározó, feladat-

megosztó megbeszéléseken.

Ugye, nem kell külön meghívó?

Kábszeres pókok

– érdekesség
Egy új nagy-britanniai felmérés szerint

az extasy vagy cannabis hosszú távon tör-
ténô fogyasztása emlékezetkihagyási
problémákat okoz.

NASA kutatók már korábban kimutat-
ták, hogy ez nemcsak az emberekre, ha-
nem a pókokra is érvényes. Pókokat külön-
bözô drogokkal kezeltek, majd megnézték,
milyen hálót szônek ezután. Változatos
kreációk születtek, amiknek nem sok közük
volt az eredeti légyfogó berendezéshez:

- az extasy-val vagy speeddel tuningolt
pókok vad dolgokat kreáltak, a háló kere-
tében sok lyukat hagytak

- LSD: egyenletesen szôttek, de nem tel-
jesen fejezték be a mûvüket

- marihuána: úgy tûnt, a pókok elvesz-
tették a kedvüket munka közben, félbe-
hagyták a hálót

- clorahidrát (altatók): a keret még elké-
szült, de a körökhöz még hozzá se kezdtek

- a koffeinnek tudható be a legbizarrabb
hatás: a pókok minden tervszerûség nélkül,
csupán egymáshoz kötögették a szálakat.

szerk.

TERMÉSZETES, FAGYÁLLÓ, KÜLTÉRI

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

garázsbeállónak,
kocka, szabályos, szabálytalan alakzatban

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

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

EGYSZER ÉS MINDENKORRA!



Reggel fél nyolckor még a kocsin láttam De-
zsô IV-t vasketrecben. Galambos Lajos a vác-
rátóti böllérrel együtt ideszervezte nekünk.
Szép nagy állat, férfiaknak való – gondoltam –,
és beszaladtam a Népházba, nehogy részt kell-
jen venni a leteperésében.

Mire befoghattuk volna a fülünket, hogy ne
halljuk a visítást, már hozták be a gôzölgô vért:
uniós vágás volt, elôször fejbe lôtték a disznót,
nem szenvedett egy percet sem! A bontást
már mertem nézni, gyönyörû állat volt, szak-
szerû böllér, tanulságos látvány.

A hagymás vért (Tóni sikerítette) hamar el-
fogyasztottuk, és jöhetett a munka dandárja. A
Domoszló út menti barátok segedelmével da-
raboltunk, hártyáztunk, osztályoztunk, mi ke-
rüljön a kolbászba, mi a levesbe, a toros ká-
posztába, és mi pecsenyének. Az elôtérben
mindenféle tüzelô eszközök, az eresz alatt kat-
lan fortyogott. A toros káposzta megint csak
Tóni hatásköre volt, a leves Rafi szakértelmét
dicsérte a tepsiben sült pecsenyével együtt,
míg a parabolában sütött pecsenye Farkas
Jancsi keze alól kerekedett ropogósra.

Aztán töltöttük a kolbászt, a hurkákat, jó-
részt háttal a sokadalomnak, nem is igen lát-
tam, hogy fogytak a finomságok. Sok vidám,
kedves arcra emlékszem, meg harmonikaszó-
ra, kacagásra, jó hangulatra. Órám se volt, ki

tudja, mikor végeztünk. Kicsit még énekelget-
tünk, és mikor a harmonikás útra kelt, a házi
diszkóra táncoltunk késô estig. Hogy bírtuk? Ki
tudja?!

Az éjjel fel-felriasztó lábfájás ellenére is na-
gyon jó emlékû, kellemes program volt, és jó-
lesô fáradsággal aludtam el újra. Másnap ju-
tott eszembe, hogy elfejtettem kolbászt, hur-
kát venni egy kis kóstolónak. De hiába telefo-
náltam már, nem maradt semmi! Dezsô IV.
mind a 185 kilójával elfogyott, csak egy kis
zsírt, tepertôt hagyott maga után. Egészsé-
günkre!

Cseresznyák Veronika
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Folyik a vére

Disznótor „dolgozói” oldalról

Másnap aztán megjöttek az el-
sô kritikai megjegyzések, és ez
így tartott egész héten:

Sok volt, aki ingyen evett vagy
vitt, a másik keveset kapott a
pénzéért. Az egyik étel kevés
volt, a másik sok, az egyik száraz,
a másik zsíros, sült vagy sület-
len, a szervezés csapnivaló, és
hogy soha többé nem csináljuk,
jövünk, megyünk, veszünk részt.

Mintha nem is ugyanazon a
programon vettünk volna részt –
gondoltam.

Sajnos, potyások mindenhol
vannak. Százszemû Cerberus le-
gyen, aki mindenkit ki tud szûrni,
aki más rovására akar jól járni.
És annak fáj ez elsôsorban, aki,
még ha tehetné, sem venné lel-
kére, hogy kárt okozzon egy ilyen
kispénzû egyesületnek.

A jó szándékú bírálatot pedig
meg kell köszönni. Fel kell ismer-
ni a jobbító szándékot benne.
Nem mondom, hogy nem esne
jobban egy-egy dicsérô szó, egy
köszönöm, egy buksisimogatás
annak, aki szabadidejét és csa-
ládjától, munkájától elcsent ide-
jét a köz javára fordítva szervez,
tervez, dolgozik. De nem a dicsé-
retért tesszük, hanem mert hi-

szünk benne, hogy hasznos és jó.
Hibázni meg hibázunk. Kevesen
vagyunk, a feladat meg sok. És,
mint tudjuk, csak az hibázik, aki
dolgozik. A jövô disznótorain
dolgozzunk, „hibázzunk” többen,
adjanak a mai elégedetlenek ta-
nácsot, hathatós szervezési se-
gítséget elôre, amikor még hasz-
nálni is tudnak vele. Akkor majd
kevesebb lesz a bírálat. Meg a bí-
ráló.

Cseresznyák Veronika

Gondolatok a disznótor kapcsán

Dezsônek perzselik a szôrét Bontják a disznót

Készül a kolbász

Falatozók Miklós postás és a harmonikás
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SZÍNEK VILÁGA ALAPÍTVÁNY

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

Fák 

Metszés,
lemosó

permetezés
ORT-kert

� 30-294-8414

REFERENCIAKERTEK
A HEGYEN!

Kerti dolgaink
Március az egyik legmunkaigé-

nyesebb kerti hónapunk. A hóol-
vadás utáni elsô teendôink egyi-
ke az esetleges hókárok felméré-
se, orvoslása. Ezek lehetnek tö-
réskárok a dísz- és gyümölcsfá-
kon. Itt, ha már megvolt a téli
metszés, újra kell vágnunk, és a
felületet – ha nagy – kezelni kell.
Lehet gombakár is, például hó-
penész. Itt a permetezés segíthet.
Amennyiben még nem végeztünk
a gyümölcs- és díszfák metszésé-
vel, a hónap elején fejezzük azt
be. Figyeljünk arra, hogy nagy ta-
vaszi munkakedvünkben nehogy
a virágzás elôtt álló díszfákat és
cserjéket is megmetsszük. Ezután
– még nyugalmi állapotban – jö-
het a lemosó permetezés. Ennek
lényege, hogy nem mérgezô, és
ilyenkor nagyon hatékony lehet.
Idôjárásfüggô a szôlô és a rózsa
metszése, kitakarása. A pázsitot
meg kell tisztítani a télre kiszórt
komposzt- vagy trágyamaradék-
tól, meg kell levegôztetni. Ha tél-
re elmulasztottuk, még lehet
mûtrágyázni is. Hónap végén már
esedékes lehet az elsô nyírás. Ha
van korai hagymás virágunk a pá-
zsitban, várjuk meg elnyílásukat
az elsô vágással.

A hó eltûnésével fokozatosan
csökkenthetjük a madáretetôk el-
látását. Sövények, fák metszésé-
nél ügyeljünk a már meglevô
fészkekre, illetve hagyjunk fészke-
lési lehetôséget. Szép márciust,
jó munkát kíván:

Ort János
kertész

A hegy betelepülésével egy idôben kezdôdött a ker-
tek rendezése. A régi szokások szerint „a” kert áll egy
gyepes pihenôhelybôl, egy virágos kertbôl, egy gyü-
mölcsös kertbôl és egy veteményes kertbôl. A hegyvi-
dék domborzata és az a tény, hogy nagyon sokáig kút-
vizet használtak, módosította ezt a kertfelfogást. A
kertekbe túlnyomórészt gyümölcsfákat ültettek, sok
helyen néhány tôke szôlôvel, és a virágoknak a ház
mellett csináltak helyet. A zöldségtermesztés nem
volt elterjedt, mivel az öntözés nehéz lett volna és a
közhiedelem azt tartotta, hogy a hegyen nem terem-
nek jól a zöldségek. A fák öntözés nélkül is teremtek.
A meszes, márgás hegyi talaj nagyon kedvezô a cse-
resznye, ôszibarack, mandula, sárgabarack, alma és
körte fajtáknak, valamint az orgonának és a rózsának.
Aki itt lakott, arra törekedett, hogy minden gyü-
mölcsbôl legyen a családnak friss, ne kelljen bevásá-
rolni és felhordani a városból. Az ilyen kertekben a
cseresznyétôl (a legkorábbi már iskolazárás elôtt
érett) az árpakörtén keresztül (júniusban érik) a japán
ôszibarackig (októberben érik) sokféle fát lehetett ta-
lálni vegyesen a kertekben. Viszonylag kevés volt a
diófa, ültetett fenyôt meg csak mutatóba lehetett lát-
ni. A tavaszi virágzást a nagy 500 négyszögöles man-
dulások kezdték fehéren, majd jöttek az ôszibaracko-
sok halvány rózsaszínükkel, azután a körték és almák,
cseresznyék, és közben a rózsák és orgonák. Egy me-
leg kora májusi estén az Erdôalja úton végigsétálva
úgy érezhette magát mindenki, mintha illatszerekben
fürdene. Az utcafrontra a kerítés mellé, vagy sok he-
lyen a kerítés helyett orgonát ültettek, és az orgona-
sövények ontották a virágot. Elég volt egy orgona-
vesszôt nyáron ledugni és az meggyökeresedett.

A nagy ôszibarackosokat általában idôsebbek
mûvelték, vagy azok, akik valamilyen nyolc órás gyári
munka után találtak örömet a kertápolásban. Olyan
kertbérlô is volt, aki vidékrôl került a gyárba, és nem
bírta volna ki a gyári munkát, ha nem dolgozhat utá-
na kertben még 4-6 órát naponta. Üres olajoshordók-

ban vagy kútgyûrûkben keverték a permetlevet és feb-
ruárban már figyelték, hogy mikor lehet metszeni.

Mások csak „üdülési” céllal használták telkeiket, és
ôk ezért nagy lombozatú cseresznye vagy mandulafák-
kal telepítették be a telkeket. Ezeket nem kellett akko-
riban permetezni. Alattuk a gaz ritkásan nôtt, elég volt
egyszer egy évben felásni, és egyszer vagy kétszer
megkapálni. Voltak, akik füvet vetettek a fák közé, de
ezt nem igazán szerették a fák. Mára a kertméretek és
szokások megváltoztak, és a gyümölcsfák helyét örök-
zöldek vették át. Ezeket sem kell permetezni és térel-
választónak is alkalmasak.

A régi kertekbôl csak itt-ott maradt néhány öreg fa.
Dr. Csáky István

Egy nagyon öreg cseresznyefából
csak a  törzse maradt.

Régi cseresznyéskert maradványa jel-
zi a kert méretet és kertész felfogását.

Kerítéselemként használt orgona-
bokrok.

Virágzó rózsa a Csúcshegyen 2005 január 8-án

Nagyon öreg ôszibarack fa, jobbra mellette a fiatal pótlás
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Hét éve annak, hogy figyelemmel kísérem a
hegy úthálózatának fejlôdését. Akkor a FÖM-
TERV Rt. szakemberei vizsgálták az úthálózatot,
határozták meg az utak hierarchikus rendjét. A
hegyvidéki területet a Bécsi út és a Szépvölgyi
út, mint elsô- és másodrendû fôutak határolják,
minden hegyi út és gyûjtô út ezekhez csatlako-
zik, a városközpont felé haladók ide igyekeznek.

A gyûjtô utak a lakóutcák forgalmát vezetik a
fôutak felé, ilyenek a buszforgalmi utak és azok
folytatásai, de ilyenek még a Harsány lejtô, a
Kiscelli út, a Kolostor utca, a Máramaros út, a
Testvérhegyi út, a majdani Váradi utca, amely a
Praktiker és a Stop&Shop között vezet majd le a
Kolostor utca felôl.

Van a hálózaton belül egy olyan útvonal is,
amely a Bécsi úttal párhuzamosan halad, és a
hegy egyes területegységeit köti össze, azok „át-
menô forgalmát” biztosítja. Ez az Erdôalja út, a
Máramaros út, a Remetehegyi út, a Folyondár
utca vonala, amely a volt MMG mellett köt ki a
Szépvölgyi útra.

A Testvérhegyiek és Táborhegyiek, Remete-
hegyiek azért használják, mert a Bécsi út és a
zsúfolt Kolossy téri csomópont elkerülésével
tudnak (a Remetehegyi úton és Folyondár utcán
keresztül) Hûvösvölgy irányába menni. A
Hûvösvölgy felôl érkezôk pedig azért, mert szin-
tén a Kolossy téri csomópont elkerülésével tud-
nak (a Folyondár vagy Kolostor utca és Kiscelli
úton keresztül) az Árpád híd, így Pest felé halad-
ni. Ez utóbbi azért jelentôs, mert tulajdonkép-
pen a nem létezô M0 autópálya funkcióját látja
el, hiszen ez az út köti össze Buda nyugati és

Pest északi régióit. És a forgalom nem csökken,
hanem egyre nô.

Jött még ehhez kis építkezés, és keletkezett
észrevétlenül két forgalmas csomópont a Re-
metehegyi-Kolostor, valamint a Szépvölgyi-Fo-
lyondár csomópont. Ezen csomópontok csatta-
nások, balesetek helyszínei, forgalmuk csúcs-
idôszakban olyan mértéket ölt, hogy méltán té-
pázzák meg a használók idegeit, egészségét, ko-
csijait.

Ötágú csomópont lett a Remetehegyi-Kolos-
tor az Angol iskola megépítése után, ugyanis a
kis csendes zsákutcácskára, a Kiscelli közre nagy
forgalom zuhant. Az ABC-be igyekvô gyalogosok
olykor át se tudnak menni a Kolostor úton. A
gépkocsivezetôk pedig, miközben a föntrôl ér-
kezô „bombázókat” figyelik, egy másikba hajta-
nak bele.

A torok még véresebb. Hoffman Iván, a terü-
let képviselôjének szavai csengenek vissza:
„nem lehet, hogy az infrastruktúra marad, mi-
közben a térség teljesen átalakul”. Nemcsak
azért, mert az elôírások szerint egy lakáshoz egy
parkoló épül és a második már utcára kerül, ha-
nem azért is, mert a lakásokat irodaként hasz-
nálják, sokuk nagy parkoló igénnyel a közterüle-
ten. Mindez forgalomnövelô, amelynek leveze-
tésére a régi csomópont átalakítás nélkül már
nem képes.

Tudom, hogy mindkettô szóban forog a fôvá-
rosnál is, a kerületnél is, hogy pontosan mi is
történik, azt remélhetôleg hamarosan megtud-
juk.

Felcsuti László

Az Óhegy Egyesület, a III. kerületi Önkor-
mányzat környezetvédelmi programjához il-
leszkedve, veszélyes hulladékgyûjtô akciónapot
szervez. Április közepén egy hétvégi napon egy
veszélyes hulladékot átvevô cég 3-4 kijelölt
ponton, adott idôszakban ingyen átveszi vesz-
élyes hulladékainkat! Ezután ezeket a jogszabá-
lyoknak megfelelô módon ártalmatlanítják is,
melynek költségeit az Önkormányzat fedezi.

Hegyiek! 
A veszélyes hulladékgyûjtô napot nektek

szervezzük egy közös környezetvédelmi cél ér-
dekében! Ne dobjátok keletkezô veszélyes hul-
ladékaitokat a kukába, hanem tegyétek félre áp-
rilis közepéig, és hozzátok el a gyûjtônapon
rendelkezésre álló speciális átvevôhelyekre!

A gyûjtônap pontos áprilisi idôpontját és az
átvevôhelyek helyszínét még szervezzük, de a
következô számban mindenképpen közöljük.

Azt szeretnénk, hogyha két hegyi buszunk há-
rom végállomásán mindenképpen lenne ideig-
lenes (pár órán keresztül mûködô) gyûjtôpont.
Itt elôre megadott idôintervallumban a cég
szakemberei átvennék veszélyes hulladékainkat
– és csakis azt. Példának okáért: a Máramaros
úti végállomásnál szombat 10-13 óra között, az
Erdôalja úti végállomásnál 13-16 óra között, a

Jablonka úti végállomásnál pedig 16-19 óra kö-
zött mûködne gyûjtôpont.

Elôzô számunkban összegyûjtöttük a háztar-
tásunkban elôforduló veszélyes hulladékokat.
Emlékeztetôül: festékek, lakkok, gyógyszerek,
használt sütôolaj, növényvédôszerek, vegysze-
rek, rovarirtók, háztartási vegyiáruk, lejárt sza-
vatosságú kozmetikumok, elemek, akkumuláto-
rok, autóápolási cikkek, fáradtolaj, ragasztók,
nyomtatók nem tölthetô tintapatronjai, elekt-
ronikai eszközök és alkatrészeik, izzók és neon-
csövek mind-mind veszélyes hulladékoknak
számítanak.

Gyûjtsük külön veszélyes hulladékainkat –
egy tisztább környezetért!

Tömöri Balázs

Itt a farkas

a kertek alatt II.
Az Itt a farkas a kertek alatt c. cikk

nyomán találkozóra került sor a Népházban,
melybôl most egy beszélgetésrészletet
adunk közre. A résztvevô klinikai
pszichológus, védônô és pedagógus egyben
szülôként is érintett volt.

Felvilágosító elôadás az iskolában?!
Minek...?! Tökéletes biztonságban éreztem
magam. A gyerekem rendszeresen sportolt, jól
tanult.

– Addig nincs is baj, amíg a viselkedésében nem érzel
nagy fordulatot. 

Hát honnan tudhattam volna, hogy
drogozik? 

– Na pont a viselkedésérôl, ami megváltozik... új
barátok közé kerül, ahol behívják a körbe.

Egyáltalán azt sem tudtam, hogy honnan
vehettem volna észre a füvezést? 

– Piros véreres szem, vigyor, botorkálás, lazaság. A
gyerek a pénteki-szombati kimenô után csak bedôl az
ágyba. Ez persze mástól is lehet.

Azzal etet, hogy a marihuána az alkoholnál
sokkal biztonságosabb, és nincs másnaposság.

– Meg ôt is ezzel etetik. A piti pusher mögött – aki a
saját adagjáért a haveri kört szolgálja ki – állnak a
dílerek, akik százszoros hasznot zsebelnek be. Ekkora
üzletért már érdemes a gyerekeinket "megvezetni" -
amúgy meg megy a dolog ideológiai támogatás nélkül
is. Mindenkinél máshogy mûködik. Van akinél elsôre,
másodikra be sem jön, van akinél már az elsô találkozás
epileptikus rohamot vált ki. 

Nála úgy néz ki, ez mind nem következett be.
Mitôl van ez a nagy gusztusa a gyerekemnek rá?

– Mert a többiek is csinálják, mert jófejség benne
lenni a körben, oldja a feszültségét, olyan élményt ad,
amit máshogy nem szerezhet meg. 

Na, ezt aztán nem hiszem!
– Ez a te dolgod, az meg az övé, hogy megkeresse,

mi teszi boldoggá. Most erre talált rá.
Lehetetlen, hogy azt nézzem végig, hogyan

megy tönkre. Ha tiltom egyre rosszabb.
– Mert látja rajtad, hogy nem érzed magad te sem

biztonságban, mert annyira félted, átveszed tôle a
felelôsséget. 

Nem hiszem, hogy létezik olyan szülô, aki
nem érzi magát felelôsnek a gyerekéért!

– Te MAGADÉRT vagy felelôs, a saját döntéseidért.
Azért is, hogy a ,,rávezetô magatartásoddal’’
hallgatólagosan, önkéntelenül támogatod az életfor-
máját. Amit mostanáig nem tettél meg vele, azon már
nem tudsz segíteni, de te magad változhatsz és ezzel ô is
fog. 

Hány éves korától felelôs a gyerekem
magáért? Van, aki 12 évesen kezd füvezgetni. A
szülô nem teheti ki a gyerekét az utcára?!

– Kiskorú gyerekét tényleg nem, de megtaníthatja a
saját példáján örömteli életet élni fô nélkül is, nemet
mondani, akkor is, ha a drogozás olyan elterjedt, mint
felénk. 

(szerk.)

Átmenô forgalom a hegyen

Veszélyeshulladék-gyûjtô akciónap a hegyen!
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Verhovina utca (1.)
Az idôsebb korosztály elôtt a

Verhovina név láttán a szovjet tu-
domány és technika nászából szü-
letett géperejû kerékpár képe de-
reng fel. Aki ismeri, annak felesle-
ges bemutatni, aki viszont nem is-
meri, annak számára szinte lehe-
tetlen röviden összefoglalni a di-
csô szovjet másoló elme e szüle-
ményét, a Lembergi Motorkerék-
párgyár (LMZ) büszkeségét.
Számtalan jó tulajdonsága közül
ki kell emelni a szerény üzem-
anyag-fogyasztást, mivel haszná-
lati idejének jó részét szereléssel
tölthette gazdája.

Komolyra fordítva a szót, Ver-
hovina valójában egy tájnév. Kósa
László – Filep Antal „A magyar
nép táji-történeti tagolódása” cí-
mû alapmûben azonban hiába ke-
ressük ezt a szócikket, még a „Kár-
pátalja” címszó alatt sem említik.
A Magyar Néprajzi Lexikon sem ír
róla. Ha alaposabban tájékozó-
dunk, akkor sem tudunk pontos
választ találni Verhovina fekvésé-
re, kiterjedésére, határaira, mert
koronként és alkalmanként meg-
lehetôsen tágan és rugalmasan
alkalmazzák ezt az elnevezést.

Kiss Lajos „Földrajzi nevek eti-
mológiai szótára” viszont megma-
gyarázza e név eredetét, mely a rö-
vidítések feloldásával: ’Verhovina,
hegyvidék Kárpát-Ukrajnában
(SZU) az Északkeleti-Kárpátok
belsô oldalán.’ Elsô említése
»[1657: verchovinára (…) „proces-
sus superior Verchoviensis”]«. (…)
„Az ukrán                     (tulajdon-
képpen ’felföld, hegyes vidék’) át-
vétele.” (Megjegyzendô, hogy a
könyv írásakor még létezett a
„SZU”, vagyis a Szovjetunió, Kár-
pát-Ukrajna helyett pedig manap-
ság bátran lehet használni a Kár-
pátalja nevet. Az is bizonyosnak
tûnik, hogy a vidéket lakó ruszinok
nem a hegyeken messze túl lakó

„ukrán testvéreiket” kérdezték
meg arról, hogy miképpen nevez-
zék szülôföldjüket, hanem nyil-
vánvalóan maguk adtak neki ne-
vet!)

A magyar közigazgatás idején
Ung, Bereg és Máramaros várme-
gyék rutének lakta hegyes vidékét
nevezték Verhovinának. A járások
(avagy fôszolgabírói kerületek)
nevei között is elôfordult a „Felvi-
déki járás”, melyet Verhovinai já-
rásként is említenek. Példák erre
Mizser Lajos „Máramaros megyei
tájnevek Pesty Frigyes Helynévtá-
rából” címû írásában »Verchovina
(…) Ripinye: “Máramaros Megye
Nagy ágvizi föszbirói kerület Ver-
chovina vidék”. Ugyanezt közli Lo-
pusnya és Úrmezô leírója. A Dol-
hai járásból: Kerecke: „Késôbb
pedig nagyobb részt Verchoviná-
ból ide jöttek és letelepedtek so-
kan”. Róka-mezô: „...határos a’
Verchovinai kerülettel”. Verchovi-
na — Felvidék: Tyuska: „Ezen
helység Máramoros Vármegye
Ökörmezôi Járás Hidegpataki al-
szolga birosághoz tartozik, közös
elnevezésen a Verchovinán, —
vagy is magyarul felvidék fek-
szik...” Így említi még Lyáhovec,
Ricska és Szolyma lejegyzôje. Ver-
chovina — Hegyvidék: Óholyátin:
„Ó Holyátin községbül ezen terü-
let a Nagy ág vízen Verchovina —
hegy vidék név alatt ösmeretes”.
Ugyanígy adja meg Toronya le-
jegyzôje is.« Az utolsó példánál
megállva, érdekes, hogy az Óbu-
da-Hegyvidékiek Egyesületének
székháza a Toronya utcában van,
mely község a Verhovinán fekszik,
és ez a vidék hasonlóságot mutat
a „mi hegyvidékünkkel” – leg-
alábbis névtanilag.

Bonkáló Sándor „A rutének” cí-
mû alapvetô mûvében a ruszin
törzseket – akik a halics-volhiniai
fejedelemség területérôl vándo-
roltak mai szállásterületükre – két

fôcsoportra osztja. „Az Alföld kö-
zelében, a síkföldön és a Kárpátok
alacsony nyúlványain vannak a
völgy-, illetve síklakók, míg a Kár-
pátok gerince közelében, a hegyvi-
déken a hegylakók”, saját nyelvü-
kön a dolisnyánok, ill. a verhovi-
naiak. „A verhovinaiak három nép-
csoportra oszlanak. Egymástól
eléggé élesen eltérôk és könnyen
elválaszthatók: a huculok, a boj-
kók és a lemkók.” A bojkókról ezt
írja: „a (…) Szopurka folyótól a La-
borc folyóig elterülô hegyvidéken
(Verhovinán) élnek…”.

A mai ukrajnai szóhasználatban
Verhovina a huculok és bojkók
lakta területet is jelent, a Kárpá-
tok belsô és külsô oldalán egya-
ránt.

E tájnevet ôrzi néhány telepü-

lésnév is, pl. Verhovinabisztra az
Uzsoki-hágó közelében, mely a
névmagyarítás során a Határszög
nevet kapta. Verhovina néven ta-
lálható egy település Gácsország-
ban (más néven Galíciában) is,
mely a hasonnevû járás székhelye,
a Kárpátok külsô hegyvonulatai
közt. Ez szintén újabb keletû mes-

terséges név, mert a város és az
errôl nevezett járás eredeti neve:
Z
.
abie.

Érdekességként meg kell emlí-
teni, hogy 1918 decemberében, az
Amerikában nagy számban élô,
Kárpátaljáról kivándorolt ruszinok
körében, a Kárpátalja jövôjével
foglalkozó „népszavazás” során
néhányan úgy nyilatkoztak, hogy
(az Osztrák-Magyar Monarchia fel-
bomlását követôen) egy Verhovi-
na Köztársaság nevû független ál-
lamban kell egyesíteni Kárpátal-
ját, valamint a ruszinok lakta vidé-
keket. Forrás: Zieba, Andrzej: Po-
land and Political Life in Carpat-
ho-Rus and among Carpatho-
Rusyns in Emigration in North
America: 1918-1939, http://www.
lemko.org/lih/zieba.html.

„Budapest teljes utcanévlexiko-
na” szerint 1932-ben kapta ezt a
nevet az utca. A mû magyarázata
szerint „Verhovina: hegyvidék a
történelmi Magyarországon, az
Északkeleti-Kárpátok belsô olda-
lán. Központja: Alsóverecke. (Ma
Ukrajna: Nyizsnyije Vorota).”

(-n -s)

Mirôl is lettek utcáink elnevezve? (5.)

SZÉP KERT
• KKeerrttééppííttééss

új kert létrehozása

• ÖÖnnttöözzôôrreennddsszzeerr
automata és félautomata

• TTeelljjeesskköörrûû  kkeerrttááppoollááss
sövény-fûnyírás, permetezés

• ÉÉppííttééss--kkaarrbbaannttaarrttááss
kerítés, kapu, járda stb… és

MINDEN

ami a kertet illeti!

Szalkai Péter parképítô

06-30-311-8899

A Csókavár
Ingatlanközvetítô Bt.

keres és kínál
házakat,
telkeket,
lakásokat
a hegyen és a síkságon.

Keressék Seres Erikát
06-30-442-1199

Egykori erdei vasút a hucul havasokban Forr.: www.iabsi.com
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Sokszor a véletlennek köszönhetô egy-
egy tudományos lelet felbukkanása. Az EU-
ROCENTER Üzletközpont alapozásakor el-
végzett kötelezô régészeti feltárás során
páratlan tudományos értékû ôsnövény kö-
vületegyüttes került elô. (szerk)

A mai, beépített Óbudán járva-kelve nem
is gondolunk rá, hogy mi van a talpunk alatt,
mire épültek a házak. Aki a régi Óbudát is-
merte vagy hallott róla, tudhatja, hogy szinte
egymást érték itt a téglagyárak, így a Salgó-
tarjáni, Nagybátony-Újlaki, Bohn, Csillag-
hegy, stb. 

Nem véletlen, hiszen közvetlenül a felszí-
nen, felszín-közelben olyan jó minôségû
agyag van, amelynek gazdaságos volt a kiter-
melése, és kiváló téglát, cserepet készítettek
belôle. Sajnos nem mindenre kiváló az agyag.
Építésföldtani szempontból például a leg-
rosszabb aljzat, mivel lassan, de hosszú idôn
keresztül, vagyis állandóan mozog. Régi, ki-
dôlt kerítéseket, a Farkasréti temetô rövid idô
alatt is megdôlt sírjait, házak repedéseit
szemlélve szomorú tapasztalatokat szerezhe-
tünk errôl.

Azt talán kevesen tudják, hogy a tudomá-
nyos világ számára nagyon nevezetes agyagok
ezek, mert nem is egyféle képzôdményrôl van
szó. Az egykori oligocén tenger üledéke, a Tar-
di Agyag és a szintén oligocén, de némileg fi-
atalabb Kiscelli Agyag – amely éppen Óbuda
egyik részérôl, Kiscellrôl kapta a nevét – nagy
területeken lelhetô fel. A téglagyárak elsôsor-
ban a Kiscelli Agyagot bányászták, amely vilá-
gosszürke, kagylós törésû, látszólag kevés
ôsmaradványt tartalmaz. A belôle leírt fora-
miniferák – mészvázas egysejtû tengeri élôlé-
nyek – azonban tudományos feldolgozásuk és
publikálásuk révén világhírûek lettek. Szabad
szemmel ezeket nem látjuk, mikroszkópban
órákig elgyönyörködhetünk formagazdagsá-
gukban, szépségükben. Kitartóan keresgélve
csigákat, kagylókat is találhatunk.

A Tardi Agyag  lényegesen sötétebb szürke,
finoman rétegzett képzôdmény, un. euxin fá-
ciesben képzôdött. Ez azt jelenti, hogy a ten-
ger mélye oxigénszegény volt, mivel nem vol-
tak benne vertikális áramlások. Ezáltal élôlé-
nyek is csak a felszín-közelben éltek, nem volt
bioturbáció, mivel nem éltek benne az aljza-
tot feltúró állatok. Ennek következtében ala-
kulhatott ki a finom rétegzettség, amelyben a
vízfelszínrôl lehulló elhalt élôlények maradvá-
nyai megkövültek. Ilyenek például a halak,
amelyek csontvázai nagy számban található-
ak  ezekben a rétegekben. De hogy kerültek

ide, a tengerfenékre  szárazföldi növények le-
véllenyomatai, termésmaradványai?

A tenger közelségében, de a tengervízzel
nem érintkezve, feltehetôen a tenger felett
magasodó szirteken gazdag, trópusi-szubtró-
pusi erdô élt. Egy vihar, de a szél vagy a nor-
mális légmozgás is beröpíthette ide a levele-
ket, szárnyas terméseket. Gondoljunk csak
akár adriai tapasztalatainkra, amikor szeles
idôben a tenger tele van fenyôtûkkel, amelyek
a parti fákról repülnek be. Vannak olyan ese-
tek, hogy folyóvízzel messzebbrôl is beszállí-
tódhatnak a növények, ezek azonban törede-
zettek, mállottak. Itt, a Tardi Agyagban nem-
igen találunk erre utaló jeleket. Nagyon szép,
ép levelek fosszilizálódtak, amelyek azért nem
teljesek minden esetben, mert már a kôzet tö-
redezett össze, vagy gyûjtésnél mi magunk
törtük el a kôzetet.

Sajnos, ránézésre nem tudja meghatározni
ezeket a növénymaradványokat még egy bota-
nikus sem, aki csak az európai flórával foglal-
kozik, mivel 35 millió éve teljesen más növé-
nyek éltek ezen a tájon. Valamennyi faj kihalt
már, de rokonsági körük, nemzetségeik ma is
élnek, zömében trópusi, szubtrópusi tájakon.
Mivel a növények nagyon érzékenyek a klímá-
ra, élôhelyre, ezért jó környezet- és éghajlat-
jelzôk. 

Ennek alapján tudunk következtetni az egy-
kori környezeti- és éghajlati viszonyokra. Sok
babérféle, ôsi tölgyfaféle, diófaféle, hüvelyter-
mésû fa, bálványfa, ôsi nyitvatermô élt itt egy-
kor, de számos olyan növénycsalád képvi-
selôje is elôfordul, amelyeknek nincs is ma-
gyar neve, mivel trópusokon élnek, és még
parkfaként sem ismerôsek. Noha nem egyedi,
de csodálatos jelenség, hogy a bôrszövetet
mintázó kutikula megmaradt 35 millió éven
át, s így mikroszkópi preparátumot készítve
látszanak a növények sejtfalai, gázcserenyílá-
sai, levélszôrei. Mivel ezek a bélyegek igen jel-
lemzôek a növénycsaládokra, nemzetségekre,
fajokra, segítik pontos meghatározásukat.
Ugyancsak fontosak a termésleletek, mivel
ezek szintén nagyon jellemzôek az egyes nö-
vénytani csoportokra.

Az óbudai növénymaradványok Magyaror-
szág egyik leggazdagabb és legjobban meg-
maradt ôsnövényei. Nélkülözhetetlenek a ha-
zai oligocén rétegek megismerésében, azon-
ban  távolról sem csupán hazai érdeklôdésre
tartanak számot, mivel speciális helyzetünk-
nél fogva igen fontos adatokat szolgáltat a
nemzetközi tudomány számára is.

Dr. Hably Lilla
paleobotanikus

35 millió éves szubtrópusi erdô

a talpunk alatt

Sloanea elliptica – ma kizárólag a trópusokon élô
nemzetség kihalt fajának levele

Valamennyi képen Óbuda különbözô pontjairól
származó alsó oligocén korú ôsnövények láthatók.

Ailanthus tardensis – bálványfa szárnyas termé-
se. A faj a Tardi Agyagról kapta nevét

Leguminosae gen. et sp. – ôsi fatermetô, trópu-
si hüvelyes növény levélkéje

Engelhardia orsbergensis – ôsi, melegigényes
diófaféle szárnyas levelének egy levélkéje

Raskya vetusta – kihalt trópusi növény szárnyas
termése
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Iskolánkban megemlékeztünk január 22-rôl,
a magyar kultúra napjáról. Minden évfolyam
meghallgatta a 7. osztályos Chowdhary Mar-
yam (Zsófia), Császár Adriána, Telek Alexandra,
Halasi Andris, Herczku Iván, Mindler Márton és
Visnyei Gergô  elôadásában Kölcsey Ferenc
Himnuszát. Elhangzott az is, hogy 1989 óta
ezen a napon emlékezünk a magyar kultúra ma-
radandó alkotásaira és híres alkotóira.

Az idegenvezetô e szellemi kalandozáson
Erika néni, Hercegfalvi Attiláné volt. Arról be-
szélt, hogy a kultúra napja több, mint a szép
versek, irodalmi mûvek sora. Kultúrán az embe-
riség által történelmi fejlôdése során létreho-
zott anyagi és szellemi értékek összességét ért-
jük. Alapja az évezredes népi kultúra.

Hercegfalvi tanárnô a vállalkozó gyerekek se-
gítségével végigvezette az iskola tanulóit a ma-
gyar irodalom gyöngyszemein. Janus Pannoni-
ustól Ady Endréig terjedt az alkotók sora. Az ün-
nepségen a versek tolmácsolói a már felsorol-
takon kívül a  7. osztályból Szabó Viktória és Tu-
sa Kata voltak, a 8. osztályosok közül Farkas Ad-

rienn, Foitl Rebeka, Gál Zsuzsi, Harkai Krisztina,
Kerekes Dániel, Lehoczky Attila, Németh Niko-
lett és Tugyi Pons Letty voltak. Köszönjük e nap
szervezôjének és a verseket szeretô és tolmá-
csoló gyerekeknek ezt a nagyszerû élményt,
amelyet az ünnepség résztvevôinek nyújtottak.

Végezetül itt hirdettük meg József Attila szü-
letésének 100. évfordulója alkalmából  a „100
perces szavalóverseny”-t, melyre április 11-én
kerül sor. Addig még van ideje minden tanu-
lónknak, hogy egy szép verssel készüljön fel er-
re a megmérettetésre.

****
Február 11-én lezajlott az elsô osztályba ké-

szülô gyerekek szülei számára a Szülôi Fórum,
amelyen sok érdeklôdô vett részt. Ott megbe-
széltük a következô találkozó idôpontját is,
amelyen már elsôsorban a gyerekeknek szeret-
nénk ismerkedési lehetôséget biztosítani a ta-
nító nénikkel és az iskolával.

Március 18-án, pénteken 16 órai kezdettel a
húsvét jegyében tartunk  játékos  foglalkozást
az iskolába készülôdô apróságoknak. Szeretet-
tel várunk minden gyermeket és szülôt.

***
Van mirôl beszámolnunk, akad újabb dicse-

kedni valónk. Arról már beszámoltunk, hogy a
Zápor angol verseny II. fordulójába bekerült 8
tanulónk. Többsége a korcsoportjában jól sze-
repelt. Az 5. osztályos  Debrei Kata I.  helyezett
lett, 6. osztályból Yamak Ármin II., Budaházy Li-
li IV., Török Flóra V., a 7. osztályból Török Réka
II. Bene Zsófia X., a 8. osztályból Foitl Rebeka
V., Fischer Nóra VI. helyezést ért el.

A kerületi angol szépkiejtési verseny is szép
eredményeket hozott. A résztvevôk többsége a
mezôny elsô felében végzett. A 3. osztályos
Lenkovics Karolina XIII., a 4. osztályos Petridisz

Anna V., Papp Zsófia VI. helyezett lett. Az 5.
osztályos Yamak Ármin, valamint Debrei Kata a
VIII., Ulbert Zsófia a XIII. helyen végzett. A 6.
osztályból Budaházy Lili VII. lett. A 7.-bôl Török
Réka X., a 8. osztályos Bíró Nóra 6. helyezést ért
el. 

***
Az úszóinkra is nagyon büszkék vagyunk, hi-

szen a IV. korcsoportban a fiú gyorsváltónk: Fe-
renczy Dániel, Murányi Dániel, Viletel István és
Zsigmond Levente a budapesti versenyen II.
helyezést értek el, így továbbjutottak az orszá-
gos döntôbe. Ferenczy Dani még az egyéniben
is pontszerzô helyen végzett, V. lett.

***
Az Erdôalja Alapítvány is összegezte az el-

múlt évet. Örömmel állapította meg a kuratóri-
um, hogy az adók 1%-ából befolyt 965 966 Ft-
on kívül 34 befizetô járult hozzá kisebb-na-
gyobb összeggel összesen 359 000 Ft-tal az is-
kola tárgyi feltételeinek javításához.

Reméljük, az adóbevallásnál ismét gondol-
nak ránk, és az 1%-ot még többen utalják az ala-
pítványunknak, hogy a játszóudvarra gumitégla
is kerülhessen. Emlékeztetôül: az Erdôalja Ala-
pítvány adóazonosítója:19020305-1-41.

***
A legközelebbi rendezvényeink márciushoz

kötôdnek. Március 16-án iskolánk tanulói és ta-
nárai felkerekednek 1-8. osztályig, és Komárom
váránál emlékeznek meg az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc történéseirôl.

Március 23-án, szerdán tartjuk a megemléke-
zést iskolánk névadójáról. A már hagyományos
Rákóczi napi rendezvény idén egybeesik a
nyolcosztályos iskolánk 1950. évi megalakulá-
sának 55. évfordulójával. Ebbôl az alkalomból
félévszázados ünnepélyes osztálytalálkozóra
várjuk az 1955-ben végzett diákjainkat. Le-
hetôséget biztosítunk más osztályok találkozó-
ira is, amelyhez elôzetes bejelentkezést kérünk. 

Marótiné Horváth Gizella

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk az Erdôalja úti Általános Iskola 

1955-ben végzett 8. osztályos tanulóit,
az iskolánk fennállásának 55. évfordulója alkalmából rendezett ünnepélyre

2005. március 23-án, szerdán 10 órára,
majd azt követôen 11 órakor az 50. osztálytalálkozóra is sor kerül.

Megtisztelô jelenlétükre feltétlenül számítunk és kérjük,
hogy értesítsék egykori osztálytársaikat is.

Emlékeztetôül az osztálynévsor:
Balassa Éva, Bartos László(†), Fábián Ilona, Horváth Zoltán(†), Jeszenszky Aranka,

Kínál Ágota, Korpics Mária, Králik Katalin(†), Kurucz István(†), Mezôsi Ferenc, 
Miller Sándor, Mirisán György(†), Nagy Géza, Németh Kornélia, Németh Noémi, 

Örfi Veronika, Pócsai József(†), Radich Mária, Rosner Judit, Szabó Miklós(†), 
Wolf Ibolya Júlia, Jekl József, Merán Katalin, Takács Róbert.

Visszajelzésüket kérjük a 250-3269-es telefonszámon.

Az iskola vezetése, tanárai és tanulói nevében, tisztelettel:
Marótiné Horváth Gizella iskolaigazgató

Kedves egykori

és jelenlegi Iskolatársak!

Azt hiszem, sokan emlékeztek az
iskolánk 50. születésnapja alkalmából
rendezett  ünnepségre. Mi, régi, most is a
hegyen lakó öregdiákok, akik szinte
naponta találkozunk, akiknek gyerekei és
most már sokaknak az unokái is itt
iskolások, mi is nagy-nagy örömmel  és
szeretettel készültünk erre az alkalomra.
Nagy nevetések közepette ölelkeztünk
össze a hosszú évek óta nem látott
iskolatársakkal és az egykori tanárokkal,
tanítónénikkel, nézegettük a fényképeket,
jártuk körbe az osztálytermeket, kertzu-
gokat.

A mi osztályunk, az egykori híresen-
rossz Metykó osztály nagyon jó hangulatú
osztálytalálkozót is tartott az évforduló
alkalmából. Mindenkit megtaláltunk, és
mindenki el is jött. A legcsodálatosabb
pedig az, hogy felelevenítettük a régi nagy
barátságokat és azóta is tartjuk a kapcso-
latot telefonon, levélben és baráti össze-
jöveteleken. Mások is kedvet kaptak
tôlünk: tavaly nyáron tartottak találkozót
azok, akik 50 éve, 1954-ben végeztek,
Bencze Ica  nagyon ügyes szervezésének
köszönhetôen.

Eltelt azóta öt év. Az öt évvel ezelôtti
diákok egy része szintén öregdiák lett, mi
pedig még öregebb diákok lettünk. A
mostani gyerekek és tanárok segítségével
megünnepelhetjük az 55. évfordulót is.
Jöjjünk össze megint, találkozzunk megint,
örüljünk egymásnak megint!

Iskolai hírek
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Állandó programok:
Törpemuzsika (1-4 éves gyereknek) kedd 10.00
Nôi torna Pilátes módra hétfô, csütörtök 8.00
Nôi torna kedd, csütörtök 17.30
Jóga kedd 18.30
Bridge klub hétfô 18.00, szerda 18.00
Társastánc kezdô péntek 19.00
Társastánc haladó csütörtök 19.30
Hastánc felnôtteknek hétfô 18.00
Hastánc haladó péntek 17.00
Érdeklôdjön Gib Erikánál a 30-481-0093
telefonszámon vagy a részleteket tekintse meg
a www.ohegy.hu weblapon.
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ÓHEGY-HÍREK
HAVILAP (MKM 226.674/1998)

Kiadja: ÓÓbbuuddaa  HHeeggyyvviiddéékkiieekk  EEggyyeessüülleettee,,
11003377  BBpp..,,  TToorroonnyyaa  uu..  3333..  TTeelleeffoonn::  443300--11332266

EE--mmaaiill::  eeggyyeessuulleett@@oohheeggyy..hhuu,,  wweebb::  wwwwww..oohheeggyy..hhuu
Felelôs kiadó: FFeellccssuuttii  LLáásszzllóó  eellnnöökk. Szerkesztôk: CCsseerreesszznnyyáákk  VVeerroonniikkaa,,

JJáárrmmaayynnéé  TTaattáárr  JJuuddiitt,,  PPiirroocchh  ZZssuuzzssaa,,  SSzzáásszz  KKáállmmáánn
Hirdetésfelvétel: ÓÓhheeggyy  EEggyyeessüülleett..  TTeelleeffoonn::  443300--11332266
Elôkészítés: PPeettiitt  TTyyppoo  BBtt.. Nyomás: TTaaxx  DDrruucckk  KKfftt..,,

22333355  TTaakkssoonnyy,,  VVeezzéérr  uu..  22//aa..  Megjelenik: 33000000  ppééllddáánnyybbaann
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Pünkösdi találkozó Kárpátalján
Egyesületünk a Braunhaxler Egyesülettel közösen 6 napra Kárpátaljára utazik, ahol megláto-

gatja a munkácsi II. Rákóczi Ferenc Kör, valamint az alsóschönborni német közösség tagjait. Az
egyesületek között, személyes ismeretségek alapján egyre mélyülô kapcsolat alakul ki. A talál-
kozókon megismerkedünk az ottani, hasonló céllal alakult egyesületek munkáival, elért eredmé-
nyeivel. Programjaink között szerepel, hogy Munkácson a Rákóczi Kastélyban irodalmi estet és
kórushangversenyt tartunk, Pünkösd vasárnapján pedig a Braunhaxler Egyesület kórusa az ün-
nepi szentmisén énekel. Mindkét óbudai egyesület megállapodást kíván kötni az ottaniakkal,
melynek alapján segítik majd egymás munkáit, átveszik egymás tapasztalatait.

Felcsuti László

Társastánctanfolyam

kezdôknek

péntekenként 19.00 órakor
a Toronya utcai Népházban.

Elsô alkalom: március 18-án, 19.00 órakor

A résztvevôk elsajátíthatják a keringô, swing,

rock and roll, és más klasszikus táncok lépéseit.

Jelentkezni lehet párok és korhatár
nélkül,  Juhász Vali táncpedagógusnál

a 30-417 4646 telefonszámon.

APRÓHIRDETÉSEK
BÚTORKLINIKA A HEGYEN. Mindenféle bútor javítása,

felújítása, antik és stílbútorok szakszerû restaurálása! Tel:
388-2464 vagy 20-378-8017

GYEREKEKNEK NYÁRI RAJZFILMES TÁBORT tartunk a
Pannónia Filmstúdióban. A kész filmet videokazettán hazavi-
hetik. Stúdiólátogatás is lesz. Már lehet jelentkezni! Akinek a
nyár túl távol van, eljöhet 3 napos Húsvéti rajzfilmes tábo-
runkba. Tel.: 250-1355, 250-0432

ANIMÁCIÓSILM-RAJZOLÓ TANFOLYAM indul a Pannó-
nia Filmstúdióban tavasszal. (Nyilv. sz.: 01-0140-04) Választ-
hat, hogy 8 hónapos tanfolyam délelôtti vagy délutáni cso-
portjában tanulja-e a szakmát, heti 2 alkalommal. Felvételi
vizsga és korhatár nincs. Jelentkezés a Pannónia Filmstúdió
250-1355 és 250-0432-es telefonszámain.

Bridzs
Ihaj, tyuhaj, és még egyszer, ihaj! Immáron a

kis bridzsklubunk a hetedik esztendejébe lépett
ez év január elsejével. Kérték a játszótársak,
próbáljak valamilyen minôsítô sorrendet felál-
lítani arról, hogy ki volt a legjobb, aztán a má-
sodik, aztán a harmadik stb., stb. az elmúlt esz-
tendôk során. Sajnos az óhajnak nem tudok
eleget tenni egyrészt, mert a társaság összeté-
tele az idôk során folyamatosan változott (a ré-
gi párok feloszlottak, új párok alakultak stb.),
így sem az egyéni, sem a páronkénti teljesít-
mény nem határozható meg egyértelmûen,
másrészt pedig, mert a számítógépes – tehát
pontos – eredményszámítást Bánlaki Csaba
csak két éve végzi és adja közre.

Az elmúlt másfél-két év eredményei – halmo-
zottan is feltüntetve – nagyjából azért már tük-
rözik a lelkes kis társaság belsô rangsorát. Rész-
letes – pontértékelô, százalékos – ismertetést
most nem kívánok adni (helyszûke miatt), csu-
pán a helyezési sorrendet tüntetem föl páron-
ként és egyénenként a tizedik helyig bezárólag,
2004. 12. 29-ével lezárva.
Párok:
1. Bánlaki Csaba–Harkai Csaba (Csabi–Csaba)
2. Juhász Valéria–Raksányi György (Vali–Gyuri)
3. Kiss Katalin–Csige Sándor (Kati–Sanyi)
4. Csejdy Bíborka–Csejdy Gábor (Csejdy hp.)
5. Décsey Krisztina–Szász Kálmán (Kriszta–Kálmán)

6. Jakkel Ilona–Ráki Zsolt (Ica–Zsolt)
7. Ligeti Zsuzsa–Ligeti Róbert (Ligeti hp.)
8. Molnár Gyula–Csige József (Gyula–Józsi)
9. Pázmándi Antal–Tóth József (Tóni–Pisti)

10. Hanák Maya–Hanák Sándor (Maja–Sanya)
Egyéni teljesítmények:

1. Bánlaki Csaba
2. Harkai Csaba
3. Juhász Valéria
4. Raksányi György
5. Csejdy Bíborka
6. Csejdy Gábor
7. Décsey Krisztina
8. Szász Kálmán
9. Csige Sándor

10. Ligeti Zsuzsa
***

Természetesen 2005-ben is ápoljuk a haladó
hagyományokat, így február másodikán meg-
tartottuk az év elsô, de nem utcsó pezsgôparty-
ját, ahol az alábbi eredmények születtek:
1. Décsey Krisztina – Szász Kálmán
2. Kovács Bözse – Fehér Kriszti és a Tausz-há-
zaspár azonos pontszámmal, tehát megosztva
3. Kiss Kati – Csige Sanyi

Mindenkinek gratulálunk. 
A farsangra való bemelegítésként vidáman

gurítottuk le a pezsgôkortyokat a torkunkon.
Szász Kálmán

Óhegy Napok
A valóban nagysikerû háromnapos rendezvényt

idén is megtartjuk, várhatóan június 10., 11. és
12-én. Pénteken délután elsôsorban kiállítások és
elôadások lesznek, szervezôjük Raffinger Éva.
Szombaton látványos, kulturális, és egyben szó-
rakoztató eseményre számíthatnak a vendégek.
Az egész napos program rendezôje Benyóné dr.
Mojzsis Dóra. Vasárnap a már bevált „Óhegy
szakácsa” fôzôversenyre számíthatnak a hegyla-
kók, a versenyt Novath László és Ildikó szervezik.
A rendezvények Óbuda, ezen belül hegyvidékünk
középkori arculatát kívánják felidézni.

Egyesület elnöksége

Logo
Az egyesület logoja, amely a fejlécben fent lát-

ható, egykori nagy eredményünk és közös büsz-
keségünk, ma újabb funkciókat kap és új esztéti-
kai és grafikai környezetbe kerül. A logo megjele-
nítése nem csak az újságunkban, hanem levele-
ink fejlécén, reklámjainkon, emlékplakettünkön,
információs táblákon, vagy például az Óbuda
Tévé képernyôjén is szándékunk. A változó igé-
nyekkel együtt a logonak is változnia kell anélkül,
hogy jelentôsen elszakadnánk a maitól. Szûküs
anyagi lehetôségeink ellenére szeretnénk, ha
szakember nyúlna a feladathoz, reklámgrafikus,
grafikus, ötvös vagy olyan mûvész, akinek ebben
tapasztalatai vannak. Nevünk van sok, de olyanok
jelentkezését várjuk, akik ismerik a „hegyet”, ta-
lán itt is laknak, hajlandók az egyesület világába
betekinteni, és idejüket a közös célra áldozni. To-
vábbi tájékoztatás kapható Felcsuti Lászlótól, a
30-230-6994 telefonszámon.

Egyesület elnöksége
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A modern elegancia
Olaszországból és Spanyolországból

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

• Konzervatív
és modern ízlésvilág,
terjedelmes
színharmónia,

• bôséges díszítôelem
választék, többféle
méret egy fajtán belül,

• gazdag áruválaszték,
nagy  árukészlet.

Ha az USA-ba készül,
ha Kanadába készül,
ha Mexicoba készül,

ha Dél-Amerikába készül
keressen minket!

napi 3000 járat között válogathat.
és az árak....

verhetetlenek, majd meglátja!
Continental Airlines

1065 Bp., Nagymezô u. 50.
Tel.: 36-1-302 2484

www.continental.com
Vagy keresse kedvenc utazási irodáját

és érdeklôdjön járatainkról

AZ ÓBUDAI TELEHÁZ
SZÁMÍTÓGÉPES
TANFOLYAMAIN

heti kétszer, összesen 8 alkalommal tartott kétórás kurzuson
a résztvevôk elsajátíthatják a levélírás

(Word dokumentumkészítés) és az internetezés alapjait.
A tanulók segítséget kapnak otthoni

számítógépük telepítéséhez, de visszajárhatnak gyakorolni is.

Jelentkezni lehet Versegi Balázsnál a 20- 823-3355,
vagy Simén Andrásnál a 430-1326 telefonszámon. Tanfolyam

helyszíne: Táborhegyi Népház (1037 Bp., Toronya u. 33.)

PAN-NA 2001 KFT.

HOZZÁNK ÉRDEMES BETÉRNI!
APEH-ügyviteli NYOMTATVÁNYOK

Iskola- és irodaszerek, fénymásolópapírok,
festékpatronok – eredeti és utángyártott változatban –, garanciával,

különleges csomagolóanyagok, képeslapok, postai bélyeg.

KREATÍV ÖTLETEI
megvalósításához szükséges eszközök.

Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 9-18, szombat 9.30-13-ig.

Címünk: 1035 Bp., Vörösvári út 39. 
Telefon: 430-0928, fax: 430-0929

Éjjel-nappal,
azonnal:
3-882-000
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