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Házigazda: Seres János

A menü:
Zöldborsós csirkepaprikás

édesapa módjára

Jegyek elôvételben vásárolhatók
700 Ft-ért a  Népházban (430-1326), 
az Erdôalja vagy Domoszló ABC-ben

csütörtökig.
(Az étel kizárólag a helyszínen fogyasztható)

Tegye félre veszélyes hulladékait! Május 7-én érte jövünk.

…hogy mi veszélyes olvasható a 3. oldalon

ÚJRA AMAZONBÁL
A TÁBORHEGYI
NÉPHÁZBAN!

(Bp. III., Toronya u. 33., tel.: 4-301-326)
2005. április 9-én, szombaton, 19 órától.

A bált megnyitja:

Szabó Magdolna
alpolgármester-asszony.

Fellépnek:

Kandech Evelyn
(a Megasztárból),

az ,,Ezeregyéjszaka Csillagai”,
a ,,Kelet Gyöngyei”
hastánccsoportok!

Zene, tánc, tombola, büfé.

A talpalávalót
a ,,The Golden Mean Band”

szolgáltatja.
Férfiakat is szívesen látunk,

legalább jelzésszerû, nôies ruhában!

Belépôjegy ára 1500 Ft, kaphatók
a Népházban és az Erdôalja ABC-ben.

Érdeklôdni lehet még: Benyóné
dr. Mojzsis Dóránál, tel. (20) 4-559-457

Mindenkit szeretettel vár az Egyesület vezetôsége!

Kiállítás nyílik a Népházban

HOLUP MÁRK 
ÉS SEBESTYÉN BENCE

munkáiból

NYOMTATOTT GRAFIKÁK
(linómetszetek, rézkarcok és hidegtûk)

2005. április 15-én, pénteken 18 órakor.

A kiállítást megnyitja:
Formanek Barbara grafikus

közremûködnek:
Porteleki Áron és az alkotók

A kiállítás megtekinthetô április 28-ig,
(1037 Bp., Toronya u. 33. tel.: 430 1326)

Mindenkit szeretettel vár az Egyesület Vezetôsége

ANTONI JUDIT
néprajzkutató és régész

elôadással egybekötött fotókiállítása
nyílik

2005. április 10-én vasárnap 16 órakor
a Táborhegyi Népházban

POLINÉZIA GYÖNGYSZEMEI 
címmel. 

A kiállító megnyitón bemutatja az e
témában megjelent új könyvét is.

Mindenkit szeretettel vár az Egyesület Vezetôsége

Emlékeznek a fenyvesek

A Hármashatár-hegy erdeiben sétálók egy-
két éve észrevehették az egyébként örökké zöld
fenyôerdôk pusztulását. Sokunk szívét szomo-
rítja ez a látvány. Az erdészek, bár a természe-
ti folyamatokat megállítani nem tudják, mégis
igyekeznek azokat optimális irányba terelni.
Ahhoz azonban, hogy megértsük fenyveseink
mai sorsát, ismernünk kell keletkezésük törté-
netét.

A középkorban a királyi várost, Budát még
rengeteg erdô ölelte körül. Ez a vadon messze
földön híres volt vadállományáról. A város ter-
jeszkedésével azonban egyre csökkent az erdô
területe. A XVIII. század elejére a Hármashatár-
hegy oldaláról eltûntek a fák, a letarolt domb-
oldalakat szôlôk és gyümölcsösök foglalták el.

Az 1800-as évek filoxéra-járványa azonban
pusztulásra ítélte az ültetvényeket. A felhagyott
területeken akadálytalanul zúdult alá az esôvíz,
elmosva a maradék növényzetet és a termôta-
lajt.

A XIX-XX. század fordulóján a budapesti pol-
gárok számára egyre fontosabbá vált a városi
erdôk által kínált kikapcsolódási, kirándulási
lehetôség. A városi vezetés a parkerdôk tudatos
fejlesztésébe, az erdôterület növelésébe kez-
dett. Az erdôterületet egyrészt vásárlással gya-
rapították (így került fôvárosi tulajdonba a ma
is leglátogatottabb Normafa), másrészt nekilát-
tak a kopár területek – elsôsorban a Hármasha-
tár-hegy – fásításának. 

(Folytatás a 5. oldalon)
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Ôk meséltek magukról, a hegyrôl és a
mozaikokról, mindezek szép és nagyon
csúnya oldaláról, sôt az élet nagy kérdé-
seirôl. Ôslakosok a Laborc-árok mentén,
kicsi patak folydogál a kertjük alján, és
nagyon szeretnek itt élni. 

Balázs József a hetvenes években meg-
újította a mozaikmûvészet technológiáját
és formavilágát, munkássága elismerése-
ként 2002-ben Ferenczy Noémi-díjban
részesült. Mindketten részt vesznek
mûemlék-felújításokon, sok munkájuk
között szerepel a Szent István bazilika, a
Gresham-palota és a Parlament mozaik-
jainak helyreállítása is. Balázs Miklós
restaurátori munkáiért kapott Podma-
niczky-díjat. 

A hegyrôl
B.M. Édesapám volt az egyik el-

sô telepes itt a hegyen 68-ban,
amikor ez még nagyon elmaradott
környék volt; kicsit falusias-külvá-
rosias hangulat, szeméttelep, vá-
rosvége, néhol kertek, nagyon ki-
vénhedt fák…

A hegy nem víkendházas, gyü-
mölcsöskertes környék volt?

B.M. Hát igen, de van egy vízvá-
lasztó, a Jablonka út. Ugye, kicsit
más a világ nekünk, akik a Bécsi út-
ról járunk föl. Itt még hatása van az
iparibb jellegû környezetnek, míg
odafönt már gazdagabb a környék.
Amikor édesapám idejött, nem
volt se út, se víz, se villany…

B.J. Csak se volt.
B.M. Évtizedekig tartó állandó

harccal intézte el, hogy itt egyálta-
lán telekrendezés legyen.

B.J. Rettenetes világvége volt, de
hát egy lehetôség, hogy kialakul-
jon. Mondják, hogy a bátrakat se-
gíti a szerencse; hát én bátor vol-

tam belefogni, de mit csináljon az
ember…

B.M. Ja, nagyon érdekes: még ti-
zenhárom évesen csákányoztam az
alapját édesanyám konyhájának,
és találtam egy kis piros cserepet.
Késôbb kiderült, hogy egy római
temetkezési füstölô. Másszor meg
a patak megáradt, és hatalmas fa-
ragott kövek kerültek elô… való-
színûleg római útkövek voltak. Ha
belegondol, mikor a rómaiak elin-
dultak az aquincumi polgárváros-
ból a hegy felé, ide érkeztek meg
elôször. Valószínûleg gyümölcsö-
sök, szôlôk voltak itt. Mi nagyon
örülünk ennek, hisz a római moza-
ikmûvészet óriási jelentôségû, és
egyszerûen meghatónak tartjuk,
hogy az ô romjaikon, vagy... ha le-
het ilyet mondani, szellemi alapja-
in építkezünk… Szóval jó itt Óbu-
dán ez a római meghatározottság,
és hogy az Aquincumi Múzeummal
is jóban vagyunk. Néha elmegyünk
mozaikrakási bemutatót tartani az
ô Florália ünnepükre. Nagyon nép-
szerû szokott lenni, a gyerekek egy-
mást törik, hogy ôk is mozaikot
rakhassanak.

B.J. Nagyon szeretem ezt a kerü-
letet. Ha most választhatnék, és
multimilliárdos lennék, akkor is ide
jönnék. Itt minden van. Van hegy,
van Duna, patak a kert alján, ipari
negyed, kertek, lakótelep... Hát az
élet sûrûje! Gondolja meg, a Vörös-
vári út ide milyen kis távolság, és
mégis itt hol vagyunk? Szinte vidé-
ken. Fácán és szarka jár a kertben. 

A mozaikmûvészetrôl
B.M. A rómaiaknál még teljesen

együtt volt a díszítés és az építé-

szet. Ma már az épületeket önálló
plasztikai egységként fogják fel.
Tudom imádni, lehet nagyon szép,
de hát szomorú is, hogy az építé-
szetnek nincs szüksége ránk, és
nincs igazán nívós, méltó feladat.
A párizsi képzômûvészeti fôiskolán
végeztem, és amikor hazajöttem,
azt hittem, hogy itt építészek és
társmûvészek társaságában, na-
gyon termékeny szellemi környe-
zetben majd itt rám szükség lesz.
Frászt. A valóság az iszonyatos ma-
gyar építôipar szellemi, erkölcsi,
anyagi züllöttségében való fuldok-
lás. De apámnak még voltak elég
nagyszabású megrendelései, ame-

lyeken viszonylag szabad kezet ka-
pott, és így tényleg képzômûvész
lehetett.

B.J. Igen. A baj csak az, hogy a
kezdeményezést a kor nem engedi
kifejlôdni. Mert ha én egy bizonyos
jellegû feladat után kapok még egy
hasonlót, akkor tovább tudok lép-
ni. De hát ez sosem következik be. 

B.M. Bizonyos felelôsséget je-
lent, ha az ember ilyen szôk szak-
mát képvisel. Tisztességesen rögzí-
tenie kell a szakma hagyományait,
akár kritikusan, és biztosítania,
hogy legyen egy-két fiatal, aki ért
hozzá.

f.a.

Gratulálunk
Csemez Attila 1949 óta lakik a Remete-hegyen.

Az általános iskola valamennyi osztályát az Erdô-
alja úton végezte. Az Árpád Gimnáziumban érett-
ségizett. Tájépítész diplomát a Budapesti Corvi-
nus Egyetem jogelôdjénél szerzett. A hegyvidék
tájalakulás-történetét gyermekkorától végig kísér-
te a nagy arányú agyagkitermeléstôl a bányák beépítéséig, a szôlô- és
gyümölcstermesztô kertek családiházas övezetté válásáig. A III. kerü-
let táji értékeirôl – a Guckler Károly Természetvédelmi Kuratórium el-
nökhelyetteseként – a Mesél Óbuda földje kiadványt írta, illetve szer-
kesztette. A Magyar Köztársaság Elnöke közel négy évtizedes oktató
munkája és a tájrendezés területén végzett iskolateremtô tevékenysé-
ge elismeréséül 60. születésnapja alkalmából Csemez Attila egyetemi
tanárnak, az MTA doktorának a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisz-
tikeresztje kitüntetést adományozta.

(szerkesztôség)

Balázs József és Balázs Miklós, apja és fia

B.M. A mozaikmûvészet  a kô megmunkálása, anyagszerûsége
miatt már eltávolodik a közvetlen gesztustól. Mi egy kicsit hátrébb
lépünk, és nem bánjuk, ha többszörös áttétellel készül el a mû.

Édesapám fölszeleteli a köveket és kinyitja. A kövek belsô struk-
túrái kivetülnek a felszínükre, színük van, tapintási értékük van, és
mintázatuk van. Ezek, számára festôi eszközök. 

Én pattintom a köveket, és inkább apró szemekbôl dolgozom.
Úgy gondolom, hogy minden anyag minôségét az ôt alkotó legki-
sebb összetevôinek minôsége, azok aránya és a köztük levô (szel-
lemi-esztétikai) kötôerô határozza meg. Számomra ennek a megfi-
gyelésnek a leképezése a mozaiktechnika.   

A ,,The Golden mean band” tagjai szórakoztatnak az Amazon Bálon
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Holup Márkot sokan ismerik a Hegyen. Itt szü-
letett, és az Erdôalja úti általános iskola tanuló-
ja volt 8 éven át. Rajztehetsége már ekkor meg-
mutatkozott. Sebestyén Bence mûvészcsaládból
származik. Édesapja Sebestyén János
festômûvész, édesanyja Kovács Emese galériát
vezet a Várban, és textilmûvészettel foglalkozik.

Bence és Márk barátsága a gimnáziumban
kezdôdött. A II. Rákóczi Ferenc Gimnázium rajz-
tagozatán tanultak rajzolni Dréher János
festômûvész irányításával. Érettségi után Szent-

endrén folytatják mûvészeti tanulmányaikat sok-
szorosító grafikusképzés keretében. Most lino-
metszéssel, rézkarccal és hidegtûs eljárással ké-
szítenek nyomatokat.

(A linometszés magasnyomású eljárás, mely-
nek során egy speciális, mûvészeti célra készített
linóleumlap felületére metszik rá a képet. A réz-
karc és a hidegtû mélynyomású eljárások, és ab-
ban különböznek, hogy a rézkarc rézlemez mara-
tásával, míg a hidegtû eljárás alumíniumlemez
karcolásával hozza létre a nyomtatandó képet.)

Kiállításukat megnyitja Formanek Barbara,
képgrafika tanáruk.

A fiúk lételeme a természetjárás, túrázás. Kö-
zös szenvedélyük a zene, a basszusgitár is. Porte-
leki Áron barátjukkal (kongadobok) együtt fognak
nekünk zenélni április 15-én.

Sajnos, ezzel a pár sorral nem nagyon tudom
megfogni személyiségük, lényük varázsát. Aki kö-
zelebbrôl is meg szeretné ismerni ôket, nézzen a
szemükbe.

Cs.V.

Az ügyvéd hozzászól

Május 7-én veszélyes

hulladék gyûjtô

akciónap a Hegyen!
1 liter talajba jutó

olaj 1 millió liter
tiszta vizet képes fo-
gyasztásra alkalmat-
lanná tenni. A ház-
tartásokban elôfor-
duló veszélyes hulla-
dékok mennyiségé-
nek csökkentésével,
a mindenképpen keletkezô veszélyes hulladé-
kok külön gyûjtésével és leadásával mindannyi-
an sokat tehetünk környezetünk, élôhelyünk
megóvása érdekében! Ezt a célt támogatta meg
az önkormányzat környezetvédelmi programjá-
ban, hiszen az akciónapon összegyûlô vesz-
élyes hulladékok ártalmatlanításának költsége-
it magára vállalta.

Eldôlt az akciónap idôpontja, május 7-én
szombaton lesz. Még van közel egy hónap, úgy-
hogy arra kérünk mindenkit, hogy továbbra se
dobálja ki veszélyes hulladéknak számító sze-
metét. Sem hét közben, sem az addig lezajló
április végi lomtalanításkor!

Az önkormányzatnak javasoltuk, hogy a hegyi
buszok 3 végállomásán mindenképpen tartóz-
kodjon majd néhány órát a gyûjtôautó, ahová
nekünk kell eljuttatnunk a feleslegessé vált, de
speciális kezelést igénylô anyagokat. A gyûjtô-
autó május 7-i programját ki fogjuk plakátolni
a buszmegállók, a suli, a Népház és a videoté-
ka környékén is!

A háztartásunkban elôforduló veszélyes hul-
ladékok emlékeztetôül: festékek, lakkok, gyógy-
szerek, használt sütôzsiradék, növényvédô sze-
rek, vegyszerek, rovarirtók, háztartási vegyi
áruk, lejárt szavatosságú kozmetikumok, ele-
mek, akkumulátorok, autóápolási cikkek, fá-
radtolaj, ragasztók, nyomtatók nem tölthetô
tintapatronjai, tonerek, elektronikai eszközök
és alkatrészeik, izzók és neoncsövek mind-mind
veszélyes hulladékoknak számítanak.

Aki bizonytalan abban, hogy hulladéka vesz-
élyes hulladéknak számít-e vagy sem, illetve
bármilyen kérdés merülne fel ezzel kapcsolat-
ban, drótpostán felteheti ezeket a balazs@hu-
musz.hu címen.

Tömöri Balázs

Holup Márk, Sebestyén Bence

Mottó: „Az idôben kért jogi tanács a leggazdaságosabb!”
Új cikkeket olvashatnak lapunkban az itt meg-

jelölt címmel és mottóval. Dr. Krzyzewsky Miklós
ügyvéd, aki 15 éve lakik a hegyen, nem ismeret-
len az olvasók számára. A „Portré” c. sorozatban
már bemutattuk ôt olvasóinknak, sôt leányával,
Beátával is készítettünk ugyanebben a sorozat-
ban riportot, mint az Athéni Olimpia sportlövô
számban indult versenyzôjével. Apja, leánya
március 1-je óta már kollégák is, és a házastárs
édesanyával, dr. Gállos Zsuzsannával hármas-
ban alkotják a Krzyzewsky Ügyvédi Irodát. Vállal-
koztak arra, hogy a hegyvidék lakóinak jogi ter-
mészetû kérdéseire a polgári jog, a közigazgatá-
si jog és a családjog területén válaszolnak, ille-
tôleg az általuk érdekesnek, fontosnak ítélt té-
makörökben iránymutatást adnak.

Nem az a célunk, hogy adott jogesetet meg-

oldjunk, hanem az, hogy elvi tájékoztatást ad-
junk, illetve felhívjuk a figyelmet olyan körülmé-
nyekre, amely az élet mindennapos dolgaiban
jogilag tájékozódást biztosít.

Örömmel vesszük, ha a kedves Olvasó néhány
sorban megjelöl olyan témát vagy jogi problé-
mát, amire az elkövetkezendô számok valamelyi-
kében tájékoztatást kér. Bízunk abban, hogy Ol-
vasóink megelégedésére fog szolgálni most in-
duló sorozatunk.

(szerkesztôség)

Raffinger Éva ízekben gazdag, vasárnapi szarvaspörköltjét mindenki élvezte

Dísz- és
gyümölcsfák

metszése, lemosó
permetezés

REFERENCIA-KERTEK A HEGYEN!

„AZ IDÔBEN KÉRT JOGI TANÁCS
A LEGGAZDASÁGOSABB”

Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, 1037 Budapest,
Bécsi út 302. Tel.: 387-9904,

fax: 387-9895, e-mail: info@krzyzewsky.hu.
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Kérjük segítse adója 1 %-ával alapítványunkat!
SZÍNEK VILÁGA ALAPÍTVÁNY

Adószám: 18085208-1-41

TÁMBORDÁK A HEGYOLDALON. Miután az Újlak 2. bányagödör felett megcsúszott a hegy,
vele a kertek és a házak, a bányászok nagyhirtelen két hatalmas támbordát fektettek a gödör old-
alára, kitámasztva a hegyoldalt. Anyaga nem volt más, mint tömörített téglatörmelék (sajnos köz-
te agyag és szemét is), szélessége 16-20 m magassága 2-3 m, ami a feküre (gödörfenékre) támasz-
kodott. Az egyik a volt téglagyári óvoda (Máramaros út 37.) alatti, a másik az iskola alatti terüle-
teket támasztotta alá. A földcsúszások meg is álltak. A képen a támborda tetején végighaladó út
látható, amelyen a teherautók a földanyagot szállították a bányagödör többi részébe. A bordák
környékén a megcsúszott , töredezett terepfelszín tûnik fel. Késôbb a geológusok a támbordát –
szakszerûtlensége miatt – elbontották, és a gödröt jellemzôen a metró építése során keletkezett
törmelékkel töltötték fel. (Ács Endre talajmechanikus elbeszélése alapján)

A március 7-i találkozó új résztvevôi friss
színt hoztak társaságunkba. 

Megadatott az a pillanat, amikor számos do-
logra fény derült, többek között arra, hogy az
Óhegy-Hírek olvasása közben milyen lokálpat-
rióta érzelmek buzognak. Az olvasó kifejezet-
ten örül, ha egész „komoly” témájú cikkek is-
mertetik meg a hegy jelenlegi vagy régmúlt nö-
vényvilágával. 

Ebbôl indult el a beszélgetés, miszerint so-
kan ideköltözve fittyet hánynak a terepadott-
ságokra, a vízjárásra, a talajszerkezetre. Mi le-
het az oka annak, ha a frissen cserélt talajban
még gyökeret sem vert növényeket földlabdás-
tól, vagy az épphogy lehengerelt fômagvete-
ményt egy tavasz végi zivatar a nappali szobá-
ban teríti szét. 

Innen indult el a gondolat, hogy közelebbrôl
meg kell ismernünk a hegy geológiai szerkeze-
tét, ásványait, a belôle képzôdô talajféléket, a
felszíni formákat, a vizek útját. Hiszen helyen-
ként már csak az utcanév jelöli az árkok helyét,
mert a tulajdonosa feltöltötte. 

A gondolatból cikksorozat születik: elsôként
dr. Csemez Attila, a BKÁE Tájtervezési és Te-
rületfejlesztési Tanszéke vezetôjének, kedves
hegylakó szomszédunk cikkét nyújtjuk át: Gon-
dolatok a kert kialakításához címmel.

Folyamatban levô ügyeink közül némely a fi-
nisnél tart: a veszélyes hulladékgyûjtés ügye

már sínen van, mások intézôdnek, szemmel
tartjuk a Viharhegyi úti buszmegálló utasváró-
jának megvalósítását, a Toronya utca – Vihar-
hegyi úti csomópont kialakítását, a Jablonka
Park és az utcanév-táblák ügyét. Az elemgyûjtô
már a Népházban van. 

A találkozók változatlanul nem szeretnének
parttalan panaszáradatnak helyt adni. Csak az-
zal foglalkozunk, amire tudunk megoldást,
amit az Egyesületet hátországként használva
megoldhatunk. 

PZs

A bíró
Élt itt a hegyen egy nyugdíjas bíró hajdanán.

Jobban mondva, volt egy jókora téliesített hét-
végi házuk, ahova gyakran kijöttek. Ha monda-
nám a nevüket, talán volna még valaki, aki em-
lékezne is a családra. De most nem ez a lényeg.

A bíró úr ritkán nevetô ember hírében állt.
Magázódva szeretett beszélgetni. Volt, aki azt
mondta, mintha folyton vizsgálódva nézegetne
bennünket a bozontos szemöldöke alól. A tar-
tózkodó modor azonban melegszívû embert ta-
kart.

Kollegák voltunk a leányával, a vejével innen
a közelebbi ismeretség. Azokat az idôket idéz-
ném, amikor már mindannyiunknak kicsi gyer-
mekei voltak. Addigra sok, kellemes szokás és
jó barátság alakult ki a két család között. Gyak-
ran jártunk egymáshoz vendégségbe. Kerti sü-
tés-fôzés, névnapi gratulációk és egyebek. A
csúcsok-csúcsa pedig kora tavasszal köszön-
tött be, amikor is mindkét háznál rendbetettük
a kerteket a hosszú tél után. A levágott száraz
ágakat összegyûjtöttük és estefelé hatalmas
örömtüzeket raktunk. A hamvadó tûz melegé-
nél jól kifáradva, piros arccal, sok-sok nevetés-
sel, poenkodással fogyasztottuk a finom, pará-
zson-sült mindenfélét, rengeteg salátával. A ki-
csik a desszertnél tejszínhab pompont kaptak
az orruk hegyére. Jó fotók is készültek.

Egy ilyen alkalommal történt, hogy az ekkor
már tolószékben közlekedô idôs bíró barátunk
közénk gurult. Szinte észre sem vettük. Egy-
szerre csak ott volt. Mi többiek már régóta vár-
tuk, most örültünk, hogy megtisztel minket.
Láthatóan nagyon élvezte nyüzsgésünket, óri-
ási étvágyunkat. Azonban hiába kínáltuk, udva-
riasan tartózkodó maradt. Szigorú diéta korlá-
tozta. A vacsora után még üldögéltünk, örül-
tünk a balzsamos, tavaszi légáramlatoknak,
amelyek már a nyár ígéretét hordozták. Mielôtt
végképp kialudt volna az utolsó parázs is, az
idôs úrral beszélgetni kezdtünk. Egészség, mi
újság a munkahelyen, tervek, ez-az. Végül ked-
vesen megdicsért bennünket a szorgalmun-
kért. Az egész délutánt végigdolgoztuk, direkt
figyelt minket. Megújult a kert, hálásan köszön-
te. Erre én, jó leány módjára, hozzáhajoltam és
puszit adtam a kedves, ápolt arcára. Halványan
elmosolyodott, majd tisztelettudóan  megcsó-
kolta a kezemet. Ezt követôen a társaság szét-
széledt.

Pár nap múlva a kolleganômtôl kaptam egy
gondosan összehajtogatott papírlapot azzal,
hogy édesapja küldi nagy szeretettel. Gyönyö-
rû szép verset kaptam ajándékba, mely nekem,
rólam szólt. A mai napig meghat, ha elolvasom
gáláns gavallérom „ôszikéjét”.

A történethez tartozik még az a találkozás is,
amikor egy kedves családi ünnep kapcsán
összefutottam bíró szomszédunk dédunokái-
val. Két szép szál, tini legénykével. Meg is mu-
tattam a valamikor volt ôsük szép sorait.

Elködlött a tekintetük.
W. Grass

Élhetô, fenntartható környezetért…

környezet munkacsoport tájékoztatója
Az Óhegy Egyesület

Környezet Munkacsoportjának
következô találkozója

április 11-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?

Fotó: Lányi Frigyes
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Tanulmányok címû

kiállítás

2005. március 11-én este Árvay László
képzômûvész – aki az Erdôalja úti iskolában is
tanított – nyitotta meg a Palotai Dániel és Zsig-
mond Ármin munkáit bemutató kiállítást. A ta-
nár úr kiemelte a fiatalok korán megmutatkozó
ígéretes tehetségét. Tizenhat éves barátaink a
Toldy Gimnázium hallgatói, valamint a Budai
Rajziskola szorgos látogatói. Fôként grafikákat
láthattunk tôlük, melyek az iskolai tevékenysé-
gükrôl tájékoztattak. Képeik érdekes formai meg-
oldásokat mutattak.

Érdeklôdésük a festészet, a grafika világában
sokrétû. Jelenleg mindketten a Mûszaki Egyetem
Építész Kar felvételijére készülnek. Az idô lesz hi-
vatott majd eldönteni, építômûvész vagy festô-
mûvész válik-e a két fiatalemberbôl. 

A közönség fôleg fiatalokból állt. Gimnáziumi
osztálytársaik tisztelték meg barátaikat jelenlé-
tükkel, illetve a két fiatal baráti köre volt jelen. Vi-
dám nyüzsgésükkel, nevetéssel telt meg a Nép-
ház. Akár a tavasz költözött volna be hozzánk. 

A kísérô mûsorban Raffi barátnônk a ,,Kana-
dai vadlibák szokásairól’’ olvasott fel néhány fi-
gyelemfelkeltô gondolatot. Kellemes zenei alá-
festést és kiváló hangulatot adott a Felcsuti
Gábor–Víg Péter kettôs szintetizátor-gitár muzsi-
kája, angol és magyar nyelvû szöveggel. A ma-
gyarul énekelt szám kiemelt sikert élvezett vidám
szövege kapcsán. Az este hangulatos falatozás-
sal zárult. Finom sütik, ivólevek kerültek a pult-
ra. A vázába valaki a kertjébôl tavaszváró, nyíló
barkát hozott. A barka azt az illúziót kelti mind-
nyájunkban, hogy kertjeink hamarosan megtel-
nek nyíló virágokkal, végre itt a tavasz!

A Népház ismét otthont és lehetôséget adott
tehetséges fiatalok bemutatkozásához.

A két ifjú mûvésznek sok sikert kívánunk!
W. Grass

Polinézia pálmái
Akik április 10-én ellátogatnak Antoni Judit,

kedves hegyi szomszédunk elôadására, azoknak
páratlan élményben lesz részük. Nemcsak a
szigetvilág szépségeit, hanem az új törvényeket,
vallást és szokásokat  betelepítô gyarmatosítók
által gyökértelenné tett, megtört nép sorsát,
majd öntudatra ébredését is megismerhetik.
Polinézia az a helye a világnak, ahol a néprajzot
és a régészetet alig választja el valami
egymástól. A néprajzkutató és régész, polinéziai
ôslakos férjével gyalog járta be az ôserdôt,
bozótot irtott, hajdani települések és isten-
ségek után kutatott. Tanult és tanított olyan
helyeken, ahol európaiak sosem jártak. A
kiállítás és a „Polinézia gyöngyszemei” címû
könyvének ismertetése kapcsán betekinthetnek
majd a kutató élményekkel teli, izgalmas
életébe.

(szerkesztôk)

„Színház az egész világ”
Április havában kerül sor a vidéki színházak találkozójára. Az esemény nem ismételhetô, más,
repertoáron levô fôvárosi elôadások pedig az elkövetkezendô hónapokban is láthatóak. Ezért
e hónapban a Budapestre látogató vidéki színházak elôadásaiból ajánlunk, tapasztalatunkra
és ismeretségünkre hagyatkozva.

THÁLIA SZÍNHÁZ 1. (péntek) Gyôri Balett (Budapesti Tavaszi Fesztivál)
2. (szombat) Gyôri Balett (Budapesti Tavaszi Fesztivál)

11. (hétfô) O’Neill: Vágy a szilfák alatt - Budaörsi Játékszín
14. (csütörtök) Shakespeare: Rómeó és Júlia - Kecskeméti Katona József Sz.
15. (péntek) Bartha Lajos: Szerelem - Tatabányai Jászai Mari Színház
16. (szombat) Ôrült nôk ketrece - Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház
17. (vasárnap) Shakespeare: Otelló - Szolnoki Szigligeti Színház
22. (péntek) Charles Aznavour: Éljen az élet - Békés Megyei Jókai Sz.
23. (szombat) Molière: Tudós nôk - Egri Gárdonyi Géza Színház
24. (vasárnap) Macska a forró bádogtetôn - Soproni Petôfi Színház
25. (hétfô) Illatszertár - Székesfehérvári Vörösmarthy Színház

NEMZETI SZÍNHÁZ 17. (vasárnap) E. Rostand: Cyrano de Bergerac - Pécsi Nemzeti Színház
18. (hétfô) B. Brecht: Kurázsi mama - Debreceni Csokonai Színház
19. (kedd) J. Steinbeck: Egerek és emberek - Miskolci Nemzeti színház
21. (csütörtök) Verdi: A végzet hatalma - Szegedi Nemzeti Színház
22. (péntek) Huszár Lajos: A csend - Szegedi Nemzeti Színház
23. (szombat) Gorkij: Éjjeli menedékhely - Szegedi Nemzeti Színház      

Zsadon Andrea, Szolnoki Tibor

Balról jobbra: Árvay L., Palotai D., Zsigmond
Á., Raffinger É., Víg P., Felcsuti G.

(Folytatás az 1. oldalról)
Az erózió következtében elszegényedett tala-

jon az eredetileg ôshonos tölgyerdôk megtele-
pítésére nem volt esély, ezért a szárazságot és
a mostoha viszonyokat jobban elviselô fekete-
fenyôvel ültették be a sziklás hegyoldalakat. A
munka nehézségét jól érzékelteti, hogy a cse-
meték gyökeréhez szamárháton hordták fel a
földet. Az erdôsítések nem csak a természetet
szolgálták, hanem munkalehetôséget is jelen-
tettek sokak számára, ami a gazdasági világvál-
ság idôszakában igen fontos szempont volt.

A több mint 800 hektáron ültetett feketefeny-
vesek mára betöltötték szerepüket: az ember
gondatlansága miatt lepusztult területen a
fenyvesek alján termôtalaj képzôdött, amiben
megeredhetnek az eredetileg honos tölgy és

egyéb lombos fafajok csemetéi. Hogy hogyan
lesz az elöregedett fenyvesekbôl üde lombos
erdô, arról a következô számban olvashatnak.

Körmendi Gyula – Lomniczi Gergely

Emlékeznek a fenyvesek
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A viszonylag kis méretû telkeken az egymás-
hoz közel álló házak miatt egyre kevesebb hely
jut a fák ültetésére. A csökkenô zöldfelületi
arányt a kertek intenzívebb beültetésével és
fenntartásával igyekeznek tulajdonosaik ellen-
súlyozni. A kert kialakításánál a zárt terek, illet-
ve térkapcsolatok létesítése, azaz az oldalhatár
sövénnyel történô lezárása, a kert tagolása nö-
vénnyel alapvetô tervezési szempont. Nem le-
het közömbös azonban, hogy a növényalkal-
mazás milyen hatást vált ki. 

Az egyik hétvégi házra évtizedekkel korábban
került „kicsi, de az enyém” felirat találóan tük-
rözi a kert individuális kialakításának lehetôsé-
gét. A nagy gyümölcsösökben épített kis hét-
végi házak, családiházak vagy a két világhábo-
rú között épített villák arányaik miatt is a táji
adottságokhoz való alkalmazkodást jelentet-
ték. A hivalkodást, a kivagyiságot az építészeti
megjelenéssel is kifejezni akarók szemléletét
kertjük is híven tükrözi. Az általánossá vált
gyep-tuja kultúráknál „minden” megoldást
jobbnak tartok! 

A termôhelyi adottságokat illetôen a kö-
tött, több helyen agyagos és megfelelô vízel-

látottságú talaj szinte minden gyümölcs- és
díszfa telepítésére alkalmas. Sôt, még a fa-
gyérzékeny növények is megmaradnak, mert a
hideg levegô a lejtôrôl lefolyik. Komoly
termôhelyi hiányosságot az alacsony páratar-
talom és a folyamatos szélmozgás szárító ha-
tása jelent. Az örökzöldekkel ezért óvatosab-
ban kell(ene) bánni. Jóllehet az örökzöldek
placebó hatásuk (télen zöld, nyáron a télre
emlékeztetve hût) és magas áruk(!) ellenére
közkedveltté váltak, mégis a Kárpát-medencé-
ben idegen fafajok magas arányától óvakod-
junk. A Hármashatár-hegyi vonulat kopárai-
nak feketefenyôvel történô betelepítése nem
váltotta be a hozzáfûzött fûrészfa-igény kiala-
kítási reményeket. Kellôen párás és kevésbé
öntözött telkeken vagy kertekben a lucfenyôk
is, és az észak-amerikai fenyôk is elôbb-utóbb
kiszáradnak. 

A „racionális” beépítés, illetve a kapzsiság
extrém példája az alápincézett telek. Vala-
mennyi építtetô a kelleténél nagyobb arányú
földmunkát végeztet. A föld kitermelése a
termôtalajt pusztítja, az élôvilágot tönkreteszi,
a felszín alatti vizek áramlási irányát megsza-

kítja, ezért mindenféle ökológiai alázatot nél-
külöz. Az utólag odaszállított termôföld össze-
tétele pedig eltérô, rengeteg gyommagvat tar-
talmaz, azaz sokáig idegen közeg marad.

Összefoglalásként megállapítható, hogy a
kert kialakításakor törekedni kell 
• a minél kisebb mértékû tereprendezésre, 
• a honos fafajok széles körû alkalmazására

(örökzöldek arányának csökkentése),
• a burkolt felületek (biológiailag inaktív) ará-

nyának minimalizálására.
A különbözô növények alkalmazásával, a ke-

rítésre, támfalra, házfalra futtatással, a nyáron
virágzó félcserjék nagyobb arányú ültetésével
és intenzívebb fenntartással a kert nemcsak
szebbé, hanem változatosabbá, használhatób-
bá tehetô. A kertet a lakás kiterjesztett részévé
célszerû alakítani, amelyben a használati ér-
téknek, a kompozíciós elveknek, az ökológiai
szempontoknak és az esztétikai hatásoknak a
kerttervezési elvárások szerint kell érvényesül-
niük. A környezetet mûvi beavatkozással for-
máló tulajdonosnak arról sem lenne szabad
megfeledkeznie, hogy a látvány köztulajdon.

Csemez Attila

ÁPRILIS
Végre megjött a tavasz! Jelzik a madarak ud-

varló hangjai, az elôbújt kora tavaszi növények,
pl. a szép sárga téltemetô a kertekben. 

Érdemes kirándulni a Hegyünkre és újabb is-
merôs, ismeretlen növények után járni. Ha ker-
tünkben találkozunk velük, védjük és ne „gyom-
láljuk ki” ôket! Kertjeinket a természettôl „vet-
tük kölcsön”!

Vörösszárú pimpó: (Potentilla heptaphylla Jusl.)
Száraz és üde gyepek gyakori növé-

nye. A tavasztól kora nyárig nyílnak
szép, csillogó sárga sziromlevelû,

rózsaféle virágai. Mirigyes szára
vörös, erre utal magyar fajneve.
Ujjasan összetett levelében 5-7

szôrös, fûrészes szélû levélke van.
Innen származik latin nevében a
heptaphylla. A kiéhezett apró ro-

varok szívesen keresgélnek táplálékot a sok por-
zó között. IV.-VI.

Selymes rekettye: (Genista pilosa L.) Száraz, kö-
ves, sekély talajú gyepek és

erdôszegélyek kis termetô, he-
verô cserjéje. Elágazó szárán
apró levelek ülnek. A hajtások
végén 1-3 sárga, pillangós virág
van. A virágban a vitorla és a
csónak selymesen szôrös. Latin
nevében a pilosa innen szárma-

zik. Hüvely termése megérve két részre hasad
(mint a borsó, vagy bab növényünknél), és szét-
szórja magvait. Igen csinos növény, melyet vá-
sárolhatunk sziklakertünk díszítésére. IV-V. E.

A tisztásokról nézzünk be az erdôbe is!

Borzas repkény: (Glechoma hirsuta W. et K.)
Bükk- és gyertyánelegyes sziklás erdôkben él ez

a sûrûn borzas szôrû, ajakos gyógy-
növény. Szôreire utal a magyar ne-
vében a borzas, latin nevében a
hirsuta. Virágai halványkékek, alsó

ajkán fehér folttal. A gyakoribb rokona
a gyepekben is élô kerek repkény (G. hederacea L.)

virágában az alsó ajkon vörös fol-
tocskák vannak. Érdemes nagyító-
val megnézni az apró virágokat!
Mindkettô gyógynövény. Föld fel-

etti részeiket márciustól
májusig gyûjtik, és teakeve-
rékekben találkozhatunk
velük. Használják
légcsôhurut, májbetegsé-
gek, stb. gyógyítására. A ke-

rek repkény kertjeinkben is megjelenik, ott
gyûjthetjük is. IV.-VI. E.

Indás ínfû: (Ajuga reptans L.) Üde lomberdôk
ajakos gyógynövénye. A szár tövébôl leveles in-

dák erednek. Ez a magyar (indás) és
a latin (reptans) nevében is tük-
rözôdik. A szára csak a két átelle-

nes oldalán szôrös. A virága ibolyás-
kék, a felsô ajak fejletlen. Föld

feletti részét május-június-
ban gyûjtik. Fôzetét
belsôleg légcsôhurut,

külsôleg sebek gyógyítására
használják. Virágárudákban kis

„dobozokban” kapható. Érdekes dí-
sze lehet kertünknek. IV.-VI. T. E.

Stollmayer Ákosné

Kerti dolgaink
Március az egyik legmunkaigényesebb

kerti hónapunk. A hóolvadás utáni elsô te-
endôink egyike az esetleges hókárok felmé-
rése, orvoslása. Ezek lehetnek töréskárok a
dísz- és gyümölcsfákon. Ezeknél – ha már
megvolt a téli metszés – újra kell vágnunk,
a nagy felületeket pedig kezelni kell. Ha
gombakár érte növényeinket, például hópe-
nész, a permetezés segíthet. Amennyiben
még nem végeztünk a gyümölcs- és díszfák
metszésével, a hónap elején fejezzük azt be.
Figyeljünk arra, hogy nagy tavaszi munka-
kedvünkben nehogy a virágzás elôtt álló
díszfákat és cserjéket is megmetsszük. Ezek
után, még nyugalmi állapotban jöhet a le-
mosó permetezés. Lényege, hogy nem mér-
gezô, és ilyenkor nagyon hatékony lehet.
Idôjárásfüggô a szôlô és a rózsa metszése,
kitakarása. A pázsitot meg kell tisztítani a
télre kiszórt komposzt- vagy trágyamara-
déktól, meg kell levegôztetni. Ha télre el-
mulasztottuk, 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 vá-
gással.

A hó eltûnésével fokozatosan csökkent-
hetjük a madáretetôk ellátását. Sövények,
fák metszésénél ügyeljünk a már meglevô
fészkekre, illetve hagyjunk fészkelési le-
hetôséget. 

Szép áprilist, jó munkát kíván:
Ort János

kertész

6

Gondolatok a kert kialakításához

Ismerjük fel és óvjuk természeti kincseinket!



X. évfolyam, április Óhegy-hírek

7

A januári számunkban megjelent soroza-
tindító cikkemben ígéretet tettem arra, hogy
a következô részekben, drogügyben avatott
szakembereket, szaktekintélyeket szólalta-
tunk meg lapunk hasábjain. Szerencsénk
volt, és már február 10-én Tremko Mariann
klinikai és addiktológiai szakpszichológus
személyében valóban hozzáértô személyt si-
került megszólaltatnunk, mégpedig meghí-
vott vendégelôadóként a Népházban. (Lásd
cikkünket „Itt a farkas a kertek alatt II.” cím-
mel az Óhegy-hírek 2005. február-márciusi
számában.)

Mostani cikkem nem interjú, hanem a Ma-
gyar Televízióban bemutatott, a „Mindentu-
dás Egyeteme” 2005. március 7-i elôadása
rövid összefoglalója.

Vizi E. Szilveszter úr, a Magyar Tudományos
Akadémia soros elnöke „Kábítószerek – a krea-
tivitás mítosza és a rombolás valósága” címmel
nagyszerû elôadást tartott a Budapesti Mûsza-
ki- és Gazdaságtudományi Egyetem elôadóter-
mében. Az elôadás meglehetôsen összetett
volt, és a kábítószerekkel kapcsolatos összes
tudnivalóról átfogó képet adott.

Megtudhattuk, hogy a kábítószerek használata
szinte egyidôs emberré válásunkkal, a túlvilágtól,
az ismeretlentôl, az istenektôl való félelmünkkel.
Szó esett a különféle drogok földrészenkénti el-
terjedésérôl, úgymint: Európában az alkohol,
Ázsiában az ópium, Dél-Amerikában a kokain és
a nikotin hódított teret magának. Képet kaphat-
tunk, hogy az egyes kábítószerfajtákban milyen
kémiai hatóanyagok, milyen formában fejtik ki
hatásukat: az ópium és a nikotin hatóanyaga – a
morfin – többek között tetszhalott szintre képes
lecsökkenteni az életfunkciókat, ezenkívül örö-
mérzetet tud elôidézni mesterségesen; a kokain
hallucinációkat vált ki, és gyakran egy nem létezô
élményvilág látszatát tudja kábulatban a földre
hazudni; az Ecstasy gyors hatású anyaggal dol-
gozik, fokozott teljesítôképességet csal ki a fo-
gyasztóból – az élet majd minden területén –, ám
viszonylag rövid idôtartamra, amit aztán a hatás
megszûntével az egyre súlyosabb depresszió, fá-
radtság, kimerülés követ.

Értelmezô grafikák, illetve ezek diáinak segít-
ségével az elôadó bemutatta az emberi agynak
és egyes „mezôinek” vázlatos mûködését. Kide-
rült, hogy az ún. „boldogság agyközpont” az a
mezô, amelyik felelôs a jó közérzetért, az örö-
mökért, a „jó híreket” pedig egy dopamin nevû
hormon viszi oda. Ez a hormon a kellemes ér-
zékszervi ingerek hatására aktivizálódik, és az
ingerrendezô-szervezô alközpont (VTA) segítsé-
gével az idegsejteken keresztül közvetít. Az ilyen
módon gerjesztett örömök, valódi örömök.

És hogy kerül ide a drog? Nos, a drogok, azaz
a rendszeresen használt kábítószerek hatóanya-
gai (pl. a morfin) dopamin hormont szabadíta-

nak fel tényleges, pozitív érzékszervi ingerek
nélkül is, és megjelenik a „mûvi öröm”, lezajlik
a folyamat egy „piciny szépséghibával”. És ez a
piciny hiba a bölcsôje a késôbb kibontakozó tra-
gédiáknak.

Mirôl is van szó? Sajnos, a mûvi örömöket az
agy éppúgy elraktározza, mintha igaziak lenné-
nek, és (sajnos) megjegyzi az öröm okozóját, a
drog hatóanyagát is. Ezek után már csak a ható-
anyag által kiváltott örömöket fogadja el öröm-
nek, a természeteset nem, kis idô elteltével pe-
dig egyre jobban igényli az „anyagot”, mert a két
„belövés” közötti örömtelen, depressziós
idôszak mindinkább elviselhetetlenné válik. Az
már csak hab a tortán, hogy a mûvi öröm elôál-
lításához az idô elôrehaladtával egyre több és
több anyagra lesz szükség, az anyaghoz egyre
több pénzre és… azt hiszem, mindenki el tudja
képzelni a folytatást.

Az elôadás végsô akkordjaként a professzor
úr a mindenkinek – így magamnak is – feltett
„Mi hát a teendô?” kérdésre maga adta meg a
választ, röviden így:

Az embereket megszületésük pillanatától éle-
tük végéig sok-sok valóságos örömélményben
kell részesíteni, mert akkor nem lesz soha szük-
ségük mûvi örömök „elôállítására”. Ezt pedig
leginkább példamutatással lehet megvalósítani
úgy, hogy magunk is igyekszünk minél több
örömmel, tartalmas boldogsággal megtölteni
életünket. A jó megoldások megtalálásában te-
hát nyomasztóan nagy felelôsség terheli a kis és
nagyobb közösségeket, s nem kevésbé az egész,
felelôs társadalmat.

Szász Kálmán

Ötágú csomópont

jövôje
Legutóbbi

számunkban
bemutattam a
hegyoldal át-
menô forgal-
mát lebonyo-
lító hosszú
utat – az
Erdôalja úttól a Remetehegyi úton keresztül a
Folyondár utcáig – és annak kritikus csomó-
pontját a Kolostor utcánál. Öt utca szalad itt
egymásba, forgalomtechnikai szabályozása el-
kerülhetetlen. Csire János alpolgármester urat
kérdeztem meg arról, hogy látja ô a csomópont
jövôjét.

Felcsuti László

Az Önkormányzat a 2005. évi költségvetési
rendeletben  a  forgalomtechnikai feladatok kö-
zött, egyik feladataként jelölte meg a csomó-
pont nagymértékû forgalomtechnikai átalakítá-
sát. A csomópont gépkocsi forgalma drasztiku-
san megnôtt, ugyanis a Kolostor utca a Kolosy
teret elkerülô „egérúttá’’ lépett  elô. Megnyílt az
„Angol Iskola”, ez további forgalomnövekedést
eredményezett. 

A környék problémája azonban nem merül ki
csupán a vitatott csomópontnál. Attól nem
messze neuralgikus helyszínként szerepel a
Schmidt-kastély melletti, rendkívül kis sugarú,
ívû kanyar, amely állandó balesetek helyszíne.

Szükséges változtatni a jelenlegi közlekedési
helyzeten.  A csomópont tervezését megrendel-
tük,   feladat a közlekedésbiztonság megvalósí-
tása optimális költségen. Várható építési mun-
kák a következôk:
- ha a tanulmányterv is alátámasztja, akkor

jelzôlámpás csomópont kialakítása, a szüksé-
ges gyalogos átkelôkkel,

- a Schmidt-kastély melletti ívnél az útburkolat
megfelelô kiszélesítése,

- „tempó 30”-as övezet kialakítása az ötágú cso-
mópont és a Bécsi út között,

- a Kolostor utcán gyalogátkelô létesítése a Kis-
celli lejtônél,

- járdaépítés a Folyondár utca és a Kiscelli lejtô
között, 

- a Kiscelli lejtô és a Schmidt-kastély fôbejára-
ta közötti járda felújítása, 

- útburkolat szônyegezése az „ötágú” csomó-
ponttól a Kiscelli lejtôig, valamint a Schmidt-
kastély kocsifelhajtóján.
Az engedélyeztetések és a pályáztatás miatt

a megvalósítás akár ôszre is eltolódhat. Szerve-
zési nehézséget okoz még, hogy a Fôvárosi
Gázmûvek a Kolostor utcai gerincvezetékét
bôvíteni kívánja a Kolostor utca 30 és az „ötágú”
csomópont között. Nekünk természetesen
megfelelô idôben ezt lehetôvé kell tenni, önök-
nek pedig mindezt kellô türelemmel viselni. 

Csire János 
alpolgármester

Drog! Drog! Drogveszély!

Kábítószer

HÓVIRÁG HELYETT. Hóolvadáskor az em-
beri természet csodálatos virágai törik át a
hó kérgét, és mutatják meg magukat, hir-
detve a tavasz érkezését a Kiscelli parkban.

Fotó: Kovalóczy



(A márciusi cikk folytatása)
Verhovina a szépirodalmi mû-

vekben is feltûnik. Mikszáth Kálmán
e vidék országgyûlési képviselôje
volt, így járt e tájon, mely néhány
írásának ihletôje volt. „Farkas a Ver-
hovinán” címû elbeszélésének címe
is erre utal. Érdemes elolvasni ezt
az írást, mert érzékletes leírást ad a
Talabor forrásvidékén fekvô kami-
onkai völgyrôl és a környék népei-
rôl, a szelíd nézésû orosz leányzók-
ról és a tüzes szemû oláh fátákról,
valamint a „verhovinai királyról”.
Ld.: http://www. mek.iif.hu

Jókai Mór „A barátfalvi lévita” cí-
mû mûvében a nagy mesélô a Bükk
rengetegében rejtôzô lévita elérhe-
tetlenségét a Verhovina messzesé-
géhez hasonlítja. Ld.:
http://mek.oszk.hu

A Verhovina népét a 19. század
végére a nagybirtokrendszer, a kí-
méletlen uzsora és a spirituszból
vegyített pálinka együttes hatása
mély nyomorba döntötte. Darányi
Ignác földmûvelésügyi miniszter
felkérésre az ír származású Egán
Ede által megkezdett „Hegyvidéki
akció” volt hivatott a gazdálkodás
és a kereskedelem fejlesztésével a
nyomor enyhítésére és a fôként
Amerikába irányuló tömeges kiván-
dorlás megállítására. A kezdeti si-
kerek olyannyira sértették a korábbi
nyomorúságos helyzet haszonélve-

zôit, hogy Egánt 1901. szeptember
20-án Szerednye határában
meggyilkoltatták.

Az elsô világháborút követôen a
magát demokratikus jóléti állada-
lomnak hirdetô Csehszlovákia Kár-
pátalját, és különösen a Verhovinát
saját belsô gyarmatának tekintette.
Fábry Zoltán felvidéki baloldali író
„Az éhség legendája” címû, 1932-
ben megjelent döbbenetes tudósí-
tásában számolt be a verhovinai
nyomorról. A Nemzetközi Munkás-
segély küldöttségének kísérôjeként
hívta fel a figyelmet arra a „jólétre”
és „demokráciára”, melyet e gyar-
mati helyzet eredményezett. Balol-
dali beállítottsága miatt azt a kom-
munizmust vélte alkalmas megol-
dásnak, melynek maga is szenvedô
alanya és bírálója lett ennek tényle-
ges „beköszönte” után.

A Szovjetunió és az örökébe lépô
Ukrajna sem akar(t) és tud(ott) se-
gíteni e tájon és lakóin. A jelenlegi
bizonytalan politikai és gazdasági
helyzet kedvezô táptalaja azoknak
az ukrán „népnemzeti” mozgalmak-
nak, melyek ellenséget látnak ru-
szinban és magyarban egyaránt.
Ennek egyik kézzelfogható verhovi-
nai példája a Vereckei-hágón álló
befejezetlen, és csonkán is meggy-
alázott honfoglalási emlékmû, mely
Matl Péter szobrászmûvész tervei
alapján épült volna.

A hágón a csonka emlékmûvön
kívül más látnivaló is van. Az ava-
tott szem ma is felfedezheti a má-
sodik világháború idején kiépített
Szent László-állás árokrendszeré-
nek maradványait, a hágó alatti fal-
vak határában pedig az Árpád-vonal
erôdelemeit. Felsôgereben mellett
ma is bejárható az a több száz mé-
teres, szétágazó alagútrendszer,
mely a hágóról levezetô út védel-
mére épített tüzelôállásokat kötöt-
te össze a föld alatt.

A két háború közötti idôszak
egyik jeles kárpátaljai költôjének
versével zárjuk az utcanevet bemu-
tató írást. (-n -s)

Óhegy-hírek X. évfolyam, április

8

Mirôl is lettek utcáink elnevezve? (6.)

Matl Péter szobrászmûvész hon-
foglalási emlékmûvének kismin-
tája Török Dénes felvétele

Az Ozeranka völgye, elôtérben
egy szénatároló abara, háttér-
ben a Kamionka

Vereckei-hágó, a félbehagyott és
megrongált honfoglalási emlékmû

Felsôgereben, a földalatti fede-
zékrendszer páncélajtaja

Balázs György felvételei

SÁFÁRY LÁSZLÓ

Verhovina

Vaszil gazda a Verhovinán,
egy félhold földje is van talán,
kukoricát vetett belé,
és ha istenke is úgy akarja,
puliszka télre bôven lesz az asztalán.
Az istenkének segítni kell,
mert néha bántanak a hegyek.
Az erdôszéli kalyibában kint lármáz

éjszakánkint
Vaszil és a három nagyobbik gyerek.
Ó furcsa szörnyû éjszaka!
Puliszkás álmot küldtek a hegyek.
Ó furcsa szörnyû éjszaka!
A kukoricán átgázolt

egy vaddisznósereg.

Forr.: S. Benedek András szerk.
„Itt élned halnod kell…”

Csatornacentrum
Bádogosáruház
Ereszcsatorna-rendszerek
teljes idom- és méretválasztékban, 
állandó raktárkészlettel
az alábbi anyagokból:
• vörösréz,
• alumínium,
• horgany,
• horganyzott acél,
• Lindab (svédacél színes bevonattal).

Az Óhegy Hírek olvasóinak
5%-os kedvezményt adunk!

Budapest területén nettó 100 000 Ft-os vásárlási érték felett
díjmentes házhoz-szállítást biztosítunk!

Teljeskörû szakkivitelezést vállalunk
partnervállakozásainkon keresztül!

Novaglobus Kft., 1134 Budapest, Dózsa Gy. út 57.
Kereskedelem tel:350-2282 fax:329-9011
e-mail: info@nova-globus.hu, www.nova-globus.hu

A Csókavár
Ingatlanközvetítô Bt.

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

Keressék Seres Erikát
06-30-442-1199
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BORPATIKA
Dobrotka Pincészet,

Pinceszer Borház – Szigetcsép,

Nyakashegy KFT. – Tök,

Tolcsva Bor KFT. – Sajgó Pincészet –

Tolcsva

borainak forgalmazása:

Budapest XIII., Népfürdô u. 21/E.

SÖRÖZÔ-BOROZÓ

Budapest XIII., Pozsonyi út 48.

„Hát meddig enyém

a telek?”
Egy Jablonka úti barátunk kapálgatott az elô-

kertben, amikor az égbôl hangokat hallott:
– „Hátul még gazos!”
– „Hát igen”, – szólalt meg a lelkiismerete – hónapok

óta nem dolgoztam ott, és ezt  Istenke is látja.
– Hoppá! Ez nem ô! 
Mire felnézett, már késô volt. A sárkányrepülô éppen

a bánya felett készült landolásra.
– Hát meddig enyém a telek? Istenem!  – kiáltott fel.

***
Az ügyvéd válaszol:
Amikor telket veszek, meg kell nézni a telek

ingatlan földhivatalban nyilvántartott tulajdoni
lapját, ami közhitelesen tanúsítja, hogy mit vá-
sárolok meg. A tulajdoni lapnak az I. része a
„birtoklap”, ami feltünteti a címet, a telek mé-
retét, a telken álló esetleges építményeket, az
ingatlant érintô jogosultságokat (szolgalmi jog,
ami ezt a telket szolgálja). A II. része a „tulajdo-
ni lap”, ami az ingatlanra vonatkozó tulajdoni
helyzetet rögzíti, míg a III. része a „teherlap”,
amely az ingatlant terhelô jogokat, kötelezett-
ségeket mutatja (pl. jelzálogjog, elidegenítési
és terhelési tilalom, szolgalmi jog, amikor az in-
gatlan a szolgáló telek stb.).

Az építési hatóság által engedélyezett épít-
ményt rendeltetésszerûen jogosult a tulajdo-
nosa használni, mások, a szomszédok zavarása
nélkül. Ugyanez fordítva is érvényes, hogy más
is úgy jogosult használni saját ingatlanját, hogy
engem a rendeltetésszerû használatban, birtok-
lásban ne zavarjon.

A légtér nem tartozik a telekhez, pusztán ad-
dig, ameddig a telken engedéllyel épített épü-
let rendeltetésszerû használata ezt megkívánja.
Amikor a sárkányrepülô a telek fölött olyan kö-
zelségbe merészkedik, hogy ezzel a békés bir-
toklásban megzavar, akkor birtokháborítást kö-
vet el, és a birtoklásban megzavart tulajdonos
a Polgármesteri Hivatal jegyzôjéhez fordulhat
birtokvédelemért. A birtokháborítás megállapí-
tását, a további jogsértéstôl való eltiltást, vala-
mint a birtokháborítással okozott kár megtérí-
tését lehet kérni.

Krzyzewsky Miklós
Tel.: (30) 942-6535

Listák!
Lista-ország vagyunk…
A dolog akkor kezdôdhetett, amikor igazságos

Hunyadi Mátyás királyunk regnálása után szép
hazánk európai-nagyhatalmi státusa megingott,
majd összeomlott. Fejvesztett kapkodás vette ak-
kortájt kezdetét, késôbb azután az ország eleinek
kedvelt szórakozásává vált, hogy idôrôl-idôre, lel-
kes kiáltozások közepette (lásd még: „Vitam et
sanguinem!”) különféle szekértáborokhoz csa-
pódtak (lásd még: béketábor). Páratlan és fan-
tasztikusan blôd megérzésektôl indíttatva mindig
sikerült megtalálniuk a potenciálisan leginkább
vesztes szekereket.

Így jutottunk el aztán néhány évszázad eltelté-
vel a lista-ország állapothoz. Hosszas és fölösle-
ges magyarázat helyett néhány egyszerû példával,
azt hiszem, jobban rávilágíthatok a lényegre. No
lássuk:

A mora-lista-ország: Török idôk, azaz az ország fel-
szabadítása (nem megszállása!) önmaga uralma
alól.

A libera-lista-ország: Felvilágosodás; kalaposjó-
zsefi, martinovicsi, habsburgi idôk; reménytelen
küzdelmeink a szent szabadság megszerzéséért.

A naciona-lista-ország: „NEM! NEM! SOHA! –
sem fogjuk szeretni a szép, kerek országunkat al-
jasul körbe-körbe rágcsáló oláhokat, tótokat, rá-
cokat, mócokat, huculokat, görényeket.”

A szocia-lista-ország: „A létezô szocializmus nem
mûködik, a mûködô szocializmus nem létezik.”
Na ezt kapd ki! Oszt’ mégis, mi a nyavalyát csinál-
tunk közel félszázadnyi idô alatt? Tán nem létez-
tünk? Vagy nem mûködtünk? Jó, mi?!

És, most mi van? Hová jutottunk mára? Úgy tû-
nik, elbizonytalanodtunk. Az a szekértábor, ahová
mostanság csapódtunk, nem igazán kedveli a lis-
ta-országokat. De mi ebbe nem nyugodtunk bele!
„Magyarország lista nélkül nem ország!” Kell a lis-
ta (lásd még: „kell egy csapat”)! Kitaláltuk hát a
belsô-lista mozgalmakat, amely szerencsére ma-
gába olvasztja hazánk egész népét. A mozgalom
lényege, hogy nemzetiségi vagy vallási hovatarto-
zástól, vagy akár pártállástól függetlenül bárki
(vagy rokona) lehet(-ett) jelentô, vagy az, akinek
jelent(-ettek), vagy az, akirôl jelent(-ettek). Aki
nem férne bele eme három bugyor valamelyikébe
(többe is lehet), az nem is magyar, nem is ember,
és nem is élt soha Magyarországon. Így mondják.

Lista-ország vagyunk…
Pedig a szépemlékû Bolla tanár úr (Árpád gimi,

1958-1960.) magyar nyelv- és irodalomtanárunk
mindig óva intett bennünket az -ista, -lista mel-
léknévképzôktôl, mondván, hogy azok nem ma-
gyarosak:

„Idealista helyett mondjatok álmodozót, kap-
italista helyett jobb a tôkés, a nacionalista pedig
kiváltható a nemzetieskedô szóval. Remélem,
idétlenek, megértettétek, amit itt papolok nek-
tek, és nem lesztek biciklisták, és nem fogtok fel-
felé pedálozni, lefele pedig taposni, ugye!” Me-
gértettük. És ma már magunk is tudjuk, hogy a
listásdi nem igazán magyaros, legfeljebb, ha ma-
gyarista.

Lista-ország vagyunk…
És… Sajnos… Be kell, valljam… Töredelme-

sen… Nekem is van listám. Kettô is. Az egyiket

szándékosan kerestem, a másik meg csak úgy a
kezembe hullott. Az egyik mellôl.

Az egyiket azért kerestem, mert nemsokára
érettségi találkozónk lesz, és a szervezés bonyo-
lult feladata az én dolgom. Mivel 1976 óta egye-
dül nekem van meg (majd sokszorosítom) a tel-
jes osztálynévsor címjegyzékestül – egy ideje
egyéb elérhetôségekkel kiegészülve –, a IV.A an-
no úgy döntött, hogy a továbbiakban én legyek
önként a szervezô.

Most viszont, hogy a kezembe vettem a listát,
a bensômben egyszerre tolulni kezdett fölfelé a
pokoli gyanakvás (lám, hogy’ terjed a métely): ki
kicsoda lehetett akkor, és micsoda ugyanô most?
És vajon mit súghatott (jelenthetett?), és kicsoda
a latin órán Marcus Aureliusról? És ôk, a kedves
cimborák, akik sajnos már nincsenek közöttünk,
vajon tényleg elhagytak minket, vagy pedig csak
átszöktek egy másik listára? És most már senki és
semmi nem lesz az, ami volt?

Mikor idáig jutottam gondolatban, kivert a hi-
deg veríték.

A másik lista, ami az „Iskoláim” papírhalmaz-
ból bukkant elô az egyik keresése közben, valódi
sötét ügyekrôl tanúskodik. 1950-ben, az „átkosnál
is szörnyûbb”-ben készült!!! Történetesen a Ko-
lossy téri Fôvárosi Általános Fiúiskola II. osztá-
lyos tanulóinak névsoráról van szó, amelyben
magam is szerepelek, mégpedig a 33. helyen. A
listában a nevek mellett ott éktelenkednek a lak-
címek, sôt a szülôk foglalkozása is (hol voltál te
akkor, ó, szent ombudsman!). A papírlap szélén
pedig, majdhogynem marginálisan, egy-egy adat
soronként: arab számok 0-9-ig, mindegyikhez –
valószínûleg rejtjeles – „Ft” megjegyzés rendelve.

No, itt aztán nincs pardon! Itt mindenki számá-
ra napnál világosabb kell legyen (ma már) az al-
jas, konspiratív szándék! A szülôi munkaközösség
[(M)SZMK] ugyanis akkortájt abban mesterke-
dett, hogy Foerk Janka tanító néninek egy kis
ajándékot vesz az év végén, hálából, mert sikerült
neki idegösszeroppanás nélkül kibírnia mellet-
tünk egy teljes tanévet, sôt, ezen kívül arra is ma-
radt energiája, hogy a számtan iránti – egyébként
meglehetôsen gyér – érdeklôdésünket feltá-
massza. A fejenként megajánlott pénz (nem fej-
pénz!) összegyûjtésével édesanyámat bízták meg,
mert a szülôk közül neki volt a legszebb, legolvas-
hatóbb írása.

Ilyen aljas volt hát az a R-rendszer, amelyik
megengedte, hogy bárkirôl kitudódhasson, mi-
lyen szegény (vagy mennyire szegénynek adja ki
magát). Förtelem! És nekünk ebben kellett felnô-
nünk!

És felnôttünk! És kibírtuk a r-váltást is! A listák
ellenére! Vagy velük együtt? Nem is tudom! Azt
viszont igen, hogy tele van a …-m napjaink listá-
zásával. És a különféle médiumokban közszemlé-
re tett névsorok helyett már azt szeretném látni,
hogy hagynak minket élni, szeretni, dolgozni.

Vagy lehet, hogy hiába várom? Lehet, hogy
mégsem ez a közös célunk? Lehet, hogy most már
lista-ország maradunk mindörökké?

Írtam mindezt a MMV. esztendô III/III/III. havá-
nak idusán, Óbuda városában.

Szász Kálmán
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Örömmel tapasztaltuk, hogy a jövendô elsô-
sök szüleinek fórumán sok érdeklôdô jelent
meg. Március 18-án a szülôkkel együtt az apró-
ságok is eljöttek. A jövendô tanító nénikkel és
a segítô nagy diákokkal a húsvét ünnepére ké-
szültek. Mesét és bábelôadást hallgattak, vala-
mint szép kézimunkákat készítettek a nyuszi fo-
gadására, végül körjátékkal búcsúztak a hangu-
latos foglalkozástól. A gyermekek többsége úgy
búcsúzott, hogy ô idejön majd beiratkozni. Ezt
fejezte ki egy fekete fürtös kisfiú, aki az ajtóból
visszaszólt: „Tanító néni, ugye felveszel az isko-
ládba?”

A szülôknek is elmondtuk, hogy mi nemcsak
az iskola szép és egészséges környezetét tudjuk
az idejáró gyermekeknek biztosítani, hanem a
színvonalas tanulmányi munkát is.

***
Az újabb nagyszerû eredmények matemati-

kából születtek. A Zrínyi matematika verseny
megyei körzeti fordulóján a 3. osztályos Ha-
lácsy Gergely az I. helyen végzett.

***
Az iskola egésze is jó helyezést ért el. A Csil-

laghegyi Általános Iskola által szervezett kerü-
leti szintû matematika verseny mind a 4 indu-
lója pontszerzô helyen végzett. Dobrovich Atti-
la (5.o.) IV., Török Flóra (6.o.) II., Mikó Márton
(7.o.) IV., Zsigmond Levente (8.o.)  V. 

***
Az országos úszóversenyre bejutott 4 tanu-

lónk is szépen szerepelt, a diákolimpia VII. he-
lyét szerezte meg Ferenczy Dániel, Murányi Dá-
niel, Viletel István és Zsigmond Levente.

Reméljük, további szép eredményekrôl tu-
dunk majd a késôbbiekben is számot adni, hi-
szen a versenyek egy része áprilisban kerül
megrendezésre.

***
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc

eseményeire idén rendhagyó módon emlékez-
tünk. Komáromba utaztunk, és ott helyeztük el
koszorúnkat és mécseseinket, így tisztelegtünk
a vár hôs védôinek kopjafás emlékmûve elôtt.
Jártunk a bevehetetlen erôdök falain és a mély
kazamatáiban. 

Komáromban sajnos a vár még elég romos
állapotban áll. A városban azonban megcsa-
pott bennünket a történelem szele. Láttuk
Klapka György szobrát koszorúkkal borítva, és a
hatalmas Jókai szobor is emlékeztetett bennün-
ket arra, hogy a regényíró óriás szülôvárosában
járunk.

Végül a fáradságos napot az Európa udvar
gyönyörû, harmóniát és békét sugárzó épülete-
gyüttesének látványával zártuk. 

***
A tavaszi szünet kezdete elôtt még sok meg-

mérettetésben vett részt az iskola apraja, nagy-
ja. 

Iskolánk 55 éves, és 15 éve vettük fel II. Rá-
kóczi Ferenc nevét. Úgy gondoltuk, hogy hagyo-

mányt teremtünk. Minden évben névadónk
születésnapján meghívjuk az iskola 50 éve vég-
zett diákjait.

A felkészülés már régebben megkezdôdött.
Tablókészítô pályázatot hirdettünk meg, me-
lyen a mai „Rákóczis élet” volt a téma. A tablók
az iskola folyosóin megtekinthetôk. Délelôtt
Rákóczi akadályversenyen vett részt minden ta-
nulónk, majd az iskolai ünnepségen került sor
a különbözô versenyek eredményhirdetésére.
Az iskola nagy közössége, a volt diákok és régi

tanárok elôtt vehették át a Rákóczi kitüntetô
jelvényt és az igazgatói dicséreteket az iskola
legjobbjai. Új Rákóczi Jelvényes lett:  Budaházy
Lili, Szentes László és Schmidt Ágnes. Büszkék
vagyunk rájuk.

A sok rendezvénytôl, tanulmányi versenytôl
kifáradt tanulóknak és dolgozóinknak, valamint
valamennyi Óhegy olvasónak napsütéses tava-
szi napokat kívánok.

Marótiné Horváth Gizella
igazgató

Ötven év után találkoztunk…
Végre elérkezett az ötven éves évforduló napja. Ötven éve annak, hogy az Erdôalja úti is-

kola elôször bocsátott ki nyolcadik osztályt végzett tanulókat. Nagy örömmel készültünk a fél
évszázaddal ezelôtti esemény megünneplésére. Kíváncsiak voltunk, vajon hányunkat találnak
meg az ügyes szervezôk. Végül is heten lettünk. Akadt, akivel ötven éve nem találkoztunk.
Meglepett bennünket az, hogy a jellegzetes gesztusok, vonások ma is felismerhetôek, bár-
mennyire eljárt felettünk az idô és ugyancsak megváltoztunk.

Meghatott mindnyájunkat a virág, amit a gyerekektôl kaptunk, az igazgatónô kedves szavai
és a jelenlegi tantestület figyelmessége, ahogyan köszöntöttek, fogadtak, leültettek, majd
körbevezettek minket a kibôvült, megújult épületben. Nagyon jólesett. Megnéztük az egész
iskolát, meglepetés volt. Sokkal kisebb, szerényebb épületre emlékeztünk. Élveztük a tante-
rem kedves hangulatát, a finom süteményeket és a vendéglátást, ami minden igényt kielégí-
tett. Örültünk az iskolát, az intézmény fejlôdését is érzékeltetô és a mostani profilját is be-
mutató filmnek.

Kellemes meglepetés volt Ágoston István igazgató úr, Soproni Magdi néni és Gaup Mari-
ka néni megtisztelô látogatása, akik inkább fiatalabb testvéreimet és gyermekeimet tanítot-
ták. Nagyon örültünk Joli néninek is, bár csak rövid ideig ünnepelt velünk. Sok kellemes em-
léket tudtunk feleleveníteni. Szomorúan emlékeztünk meg arról, hogy közülünk, és tanáraink
közül is sokan elmentek már.

Eszünkbe jutott néhány emlékezetes csíny és mondás is, ami azóta szállóigévé lett pl.:
„Londonország fôvárosa Egyiptom” – a szellemi szerzô sajnos már nem él. Ili elmesélte, hogy
egyik alkalommal fokhagymával kenték be a zongora billentyûit, hogy így talán megússzák a
zeneórát. 

Megígértük egymásnak, hogy a 60. évfordulón ismét itt találkozunk. Még egyszer köszönet
a szervezésért és az apró figyelmességekért. 

Utoljára, de nem utolsó sorban mindannyian gratulálunk Bán Éva igazgatóhelyettesnek a
tantestület által adományozott Rákóczi-emlékérem elnyeréséért, amellyel kollegái ismerték
el majd’ két évtizedes, kitartó és önfeláldozó munkáját. Mi is köszönjük.

Németh Noémi

Iskolai hírek

Monostori erôd -  Fotó: Szirtes Csaba
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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 18.00
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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Bridzs

A február végi pezsgôparti dobogósai lettek:
1. Vali–Gyuri, 2. Ica–Zsolt, 3. Csejdi házaspár A
nyerteseknek gratuláltunk, a pezsgôt megittuk.

Szász Kálmán

BÚTORKLINIKA A HEGYEN. Mindenféle
bútor javítása, felújítása, antik és stílbútorok
szakszerû restaurálása! Telefon: 388-2464 vagy
20-378-8017

A Szent Kristóf Turistaegylet

április 16-án, szombaton a Pilisbe kirándul. A
túrával Bábicki József emlékének adózunk.
Mindenkit szeretettel várunk reggel 9-kor a 137-
es Szentlélek téri végállomásánál.

Piroch Rezsô

Elôzetes az Óhegy Napok programjából

Mulatság Zsigmond király udvarában

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.

Mûanyag ablakok,
ajtók, közvetlenül

a gyártótól.
Rendkívüli

tavaszi akció.

Gyôzôdjön meg
árainkról,

olcsóbb már nem lesz.

Telefon:
06-70-55-35-478

ÖNTÖZÔ-

RENDSZEREK
Automata öntözôrendszerek:

hálózatról, csatornadíj nélkül, kútról, ciszternából.

Gyors, pontos, megbízható munkavégzés,

garanciával, referenciákkal.

V.31 KFT

Telefon/fax: 250-4557, 06-20-934-2740

bokeny@axelero.hu

Június 10., péntek: kiállítás és elôadások a
magyarországi várak és kolostorok fejlôdéstörté-
netérôl, utána koncert.

Június 11., szombat délután: nyári mulatság
és lakoma Zsigmond király udvarában.

Ehhez a programhoz kérjük a vállalkozó szel-
lemû kedves hegylakók (felnôttek és gyerekek)
segítségét! Várjuk azokat a produkciókat, ame-
lyek számot tarthatnak a királyi udvar érdeklôdé-
sére: zene, ének, tánc, tûznyelés, rövid vásári ko-
média, bajvívás, gregorián énekek, stb. mind-
mind szóba jöhet! 

Kérjük a lelkes vállalkozókat, jelentkezzenek

Benyó Dóránál, a (20) 455-9457 vagy 250-3059
telefonszámokon.

Június 12. vasárnap: ismét bográcsfôzô ver-
seny, és az „Óhegy Legjobb Szakácsa 2005” meg-
választása! Szintén várjuk a jelentkezôket. Köz-
ben vásári komédiák, boszorkányégetés, jöven-
dômondás, bajvívás, gyerekeknek játszóház, vá-
sár, stb.

Idôben hívjuk fel a figyelmet azért, hogy akik
eddig nem tudtak részt venni, jegyezzék fel nap-
tárjukba, és jöjjenek el. Abban ugyanis biztosak
vagyunk, hogy akik korábban jelen voltak, azok
úgysem hagyják ki idén sem. vezetôség

Pár szó a hastáncról
Másfél évvel ezelôtt hallottam, hogy kezdô

hastánc tanfolyam indul a Népházban. A tanfo-
lyam vezetôje Holup Orsolya lesz.

Tetszett a zene, érdekes volt a tánc – beirat-
koztam. Ez a tánc nemcsak, hogy nagyon jót tesz
a szervezetnek: kíméli az ízületeket, meglazítja az
izmokat, tehermentesíti a gerincet, de emberileg
is sokat nyújtott a számomra. Jó zene és tánc
mellett igaz barátokat, segítôkész embereket,
egy olyan közösséget találtam, ahová szívesen
jön az ember.

Lehet, hogy soha nem tudok úgy táncolni,
hogy versenyeken vegyek részt, de számomra
nem is ez a lényeg. Sokkal többet nyújt a mozgás,
a zene, a lányok-asszonyok kedves együttléte, a
szeretet és az egymásra való odafigyelés.

Orsi fiatal kora ellenére minden korosztállyal
megtalálja a hangot. Hihetetlen türelme, min-
den emberrel való egyéni bánásmódja, a sok
gyakorlás képessé tesz arra, hogy a legbonyolul-
tabb mozgásokat is el tudjam sajátítani. Segít
minden egyes mozdulat megtanulásában. Nincs
bennünk rossz érzés, mivel nem érezteti senki-
vel, hogy könnyen vagy nehezen tanul, szívesen

segít, és addig gyakorol egy-egy részletet, míg
azt nem tudjuk magunkévá tenni teljesen. Ked-
ves, kitartó, és sokszor ô tartja bennünk a lelket,
bíztat, hogy nem lehetetlen megtanulnunk a ne-
héz mozdulatokat sem.

A fellépéseknél nem látszik, milyen hihetetlen
munka és mennyi kitartás van egy-egy mozdulat
mögött. Olyanok is, akik talán régebben sose
táncoltak, már nem is túl fiatalok, eltáncolnak
egy nagyon nehéz koreográfiát.

Aki úgy érzi, ez egyszerû, könnyû tánc, próbál-
ja meg. Heti két órában, jó hangulatban, jó zene
mellett, jó társasággal, kellemes idôtöltés, és
igazi kihívás is egyben. Örülök, hogy megtalál-
tam ezt a helyet, és mindenkinek ajánlom, aki ki-
kapcsolódásra, barátokra, mozgásra vágyik, je-
lentkezzen bátran…

Gálné Kvárik Katalin

Internet-oktatás
a Népházban

Érd: Versegi Balázs, 20-823-3355
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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.

PAN-NA 2001 KFT.

Hozzánk érdemes betérni!
APEH-ügyviteli NYOMTATVÁNYOK,

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

különleges csomagolóanyagok, képeslapok.

KREATÍV ÖTLETEI
megvalósításához szükséges eszközök.

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

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

VÁRNAY REKLÁMSERVICE
1066 BP., Ó U. 19., TEL./FAX: 239-6242, 30-950-9272, 70-507-4651
RENDELÉSFELVÉTEL: HÉTFÔ–PÉNTEK: 8–15 ÓRÁIG

• KÜL-ÉS BELTÉRI FELIRATOK
• CÉG-, UTCA-, HÁZSZÁMTÁBLÁK
• REKLÁM ÉS VILÁGÍTÓ FELIRATOK
• COMPUTERES BETÛKIVÁGÁS
• GRAVÍROZÁS
• PONYVÁK KÉSZÍTÉSE, FELIRATOZÁSA
• RÉZTÁBLÁK HAGYOMÁNYOS MARATÁSA
• GÉPKOCSI REKLÁMOK TERVEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSE
• PLASZTIKUS BETÛ, FORMÁK, DOMBORMATRICÁK GYÁRTÁSA
• DIGITÁLIS NYOMTATÁS

VARNAY-BODY@FREEMAIL.HU

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!


