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Vasárnapi ebéd
böjti módra
március 12-én 13.30-kor.

Szakácsok: Laubálné Raffinger Éva
és Cseresznyák Veronika

Menü: tejszínes kukoricaleves és gombás
palacsinta rakottas

Jegyek elôvételben vásárolhatók 700 Ft-ért
a Népházban (telefon: 430-1326)

vagy az Erdôalja úti ABC-ben péntekig

OSIBANA KIÁLLÍTÁS
(Préselt virág képek) nyílik

MARTON ERZSÉBET
marosvásárhelyi mûvész munkáiból

március 24-én pénteken, 18.00 órakor
a Táborhegyi Népházban.

A kiállítást megnyitja:
Kórusz Márta festômûvész

Közremûködik: 
Alföldi Róbert és Bódis Anna táncospár.

10 éves a lap

Gyermekemnek

tekintem
Szívbôl köszöntöm a tizedik életévét ünneplô Óhegy-

Hírek újságot, amelyre mint gyermekemre tekintek. Új-
ra és újra leperegnek bennem a születése körüli idôszak
izgalmai és várakozásai. Akkor még, mint új bérlôk lak-
tunk a Remetehegyi úton, és házigazdáinkon keresztül
jutott el hozzám az egyesület óhaja egy újság beindítá-
sára. Bevallom, nem kis szorongással latolgattam a ki-
hívást: segíthetek valami újat megalkotni, ugyanakkor a
kudarc esélye sem kizárható. Néhány álmatlan éjszaka
után igent mondtam.

Aztán már nem volt idôm tépelôdni, annyira lekötött
az elsô szám vajúdása a névadással, külsôvel, felépítés-
sel, tartalommal, anyagi alapok elôteremtésével, hir-
detôk megkeresésével, kinyomtatással és terjesztéssel.
Most, tíz év távlatából úgy érzem, hogy a számomra ak-
kor még sok ismeretlen ember örömére és közremûkö-
désével sikeresen létrehoztuk a hegylakók hangjának
hordozóját, az ôket érintô események megörökítôjét: az
Óhegy-Híreket.

Nem túlzok, de a következô másfél évem elsôsorban
róla szólt. Családomat is bevonva készítettük, szállítot-
tuk, terjesztettük kánikulában, esôben, hóban, nem
mindig barátságos kutyakórus kíséretével. Mindezekkel
együtt, ez a periódus életem egyik gazdagító korszaka
volt.

Amikor családi, továbbképzési és egyéb idôfaló kö-
telezettségek miatt már nem tudtam folytatni, a kis új-
ságot nehéz lélekkel átadtam az egyesületnek.

Azóta is hû olvasója vagyok és örülök, hogy a lap egy-
re gyarapszik, tekintélye nô, észreveszik, számon tartják.
Szinte nincs olyan témája, amely ne érdekelne: környe-
zetszépítés, mulatságok, helytörténet, hétköznapi prak-
tikák. Úgy érzem, hogy a lap ma már szorosan hozzátar-
tozik hegyvidéki életünkhöz.

Nem csoda, hogy minden alkalommal megdobban a
szívem, amikor meglátom az új számot a postaládában.
Kis újság, továbbra is élj boldogul, Közös Kincsünk!

Ideillô gróf Széchenyi István egy gondolata: „… az
emberi erény abban áll: hogy lehetô legtöbb embertár-
sinkat szerencsésítsük…”.

Ezt kívánom a jövôre az Egyesületnek és az Óhegy-
Hírek újságnak.

Keresztesné Szél Anna

A szintén tíz éves kislányunk és a hajdani legügyesebb terjesztô
(férjem) társaságában 

Aznap, a már tavaszias kertre ráhullot a hó. Talán
a tél hattyúdala? Lehet, de mi kihasználtuk az utol-
só farsangi vasárnapot és jót mulattunk. 

„A mai nap szebb, mint más,
a mai nap senki sem hibás,
a mai nap öntse el szívedet
a jóság és szeretet,
s ez
Tartson ki, míg lehet!”
E szavakkal köszöntötte Raffinger Éva a vendége-

ket, majd a bált Tarlós István polgármester úr kabi-
netfônöke, Nyíri Csaba nyitotta meg. Az itt megis-
mert jó hegyi közösség az egykori Óbudára emlékez-
tette, melynek lakossága igen vegyes, magyar, né-
met, rác, zsidó, tót nemzetiségiekbôl állt, és mindig
békességben éltek egymással. Leljük örömünket a
közös munkában és a közös szórakozásban – kíván-
ta.

Aztán jött a tánc, a tánc, a tánc. Asszonyaink és
lányaink egész este remekeltek. 

A Raffi tanította Alerton Klub táncbemutatójával
kezdôdött, ami egyszerûen mindenkit elképesztett.
Mit ki nem lehet hozni az „anyucikákból”! Dóri, Ro-
zi, Magdi, Ildi, Klári, Vera, fiatalok, frissek, energiku-
sak, és még a jelmezekben is szépek, ráadásul a
visszatapsolt ismétlés végén egy fikarcnyi fáradtság
sem látszott rajtuk. Azt hittük, hogy a tavalyi kán-
kán után nincs további fokozat, hát tévedtünk. 

Amíg a lányok új táncruhát öltöttek, addig Ko-
vács Balázs énekes Elvis Presli örökzöld dallamait
szinte eredeti hangulatában tálalta elénk. 

Azt, aki addig nem jött lázba, azt a hastáncosok
haladó csoportjának tánckara lázba hozta. Csergôk,
dobok, sípok ritmusára mozgó karok, lábak, izmok,
…nem sokan bírták ép ésszel. Elején csak kigúvadt
szemek, késôbb a kezdôk „Kleopatras tánccsoport”-
jának táncát már ritmusos taps kísérte.

A társastánc tanfolyam végzôs növendékei csa-
csa-csát jártak nagy sikerrel, aztán szétdobtuk a szé-
keket és mindenki a parkettára lépett, és táncra per-
dült Mezô Andris és Sugár Gyuri zenéjére. 

Éjfél elôtt összeállt a zsûri, és végigmustrálta a
jelentkezô jelmezeseket. Az ifjak kategóriájában
Kiss Kati gyôzött unokájával, Pistivel, a „Piroska és
a nagymama” jelmezben. Második lett a „görög
harcos” jelmezzel Benyó Dávid, harmadik a Miss
Erdôalja, Novath Gábor. A felnôtt kategóriában
Brezovits Zsuzsa vitte el a fôdíjat, a „Dáridó Lajcsi”
jelmezben, trombitával a vállán, trombitatáskával
a kezében. Második lett az „ördög és az angyal” jel-
mezben Benyó Dóri és férje Tibi, Harmadik pedig
„Pöttyös Csaba” jelmezben Harkai Csaba. 

Akik legjobban kitartottak a csapatban, az Me-
zei Andris volt, aki nem sokkal négy óra elôtt kap-
csolta ki a zenegépet, és Tóth Lali gondnok, csa-
ládjával. (szerk.)

Farsangfarkán igazi vidámság
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Azt hiszem, nem tévedek, ha úgy gondolom, hogy
Önök, kedves olvasóim – hegylakók – majd mind-
nyájan átélték a családiház-építés keserves hónap-
jait (éveit?) vagy szüleik elhatározásából, vagy saját,
jól felfogott érdekükben. Egyben remélem azt is,
hogy – a hosszas kínlódás utáni, jólesô fellélegzés
közepette – egyikük sem tapasztalta meg azt a drá-
mát, amit az elkészült, új ház váratlan összeomlása,
netán hirtelen megcsúszása indít el. A drámai, ám
igen látványos fordulat elmaradásában, ha nem
tudnák, jelentôs szerepet játszott a megfelelô
elôkészítés, azaz a gondosan összeállított talajme-
chanikai szakvélemény alapján megépített funda-
mentum.

De mi is az a fránya talajmechanikai szakvéle-
mény? 

A talajmechanikai szakvéleményt annak készíté-
sére alaposan felkészült, képzett mérnökök állítják
össze. Az építési helyszín talajából, fúrással kiemelt
réteges talajminta laboratóriumi elemzése alapján a
mérnök megállapítja az adott altalaj tulajdonságait,
majd a kapott adatok birtokában javaslatot tesz az
építôknek arra vonatkozóan, hogy bizonyos, várható
talajterhelések mellett, milyen alapozást célszerû
készíteni az épülô házhoz.

A különféle talajok és a felszíntôl mélyebbre fekvô
földrétegek tulajdonságairól, szerkezetük idôbeli
változásairól, a mélységek nyelvén elmondott törté-
netek megértésérôl beszélgettünk Kovalóczy György
geológus - bányamérnökkel hegyvidéki otthonában.

Azok számára, akik nem ismerik ôt közelebbrôl,
beleegyezésével néhány személyes adatot
közreadnék:

- 1955-ben született Budapesten, és még szinte
karonülô volt, mikor a családjuk 1956-ban a hegyvi-
dékre költözött.

- A Lajos utcai általános iskolát járta, és annak be-
fejezte után a Szabó József Geológiai Szakközépisko-
lában tanult tovább, ahol 1973-ban érettségizett.

- Felsôfokú képesítését a Miskolci Nehézipari
Mûszaki Egyetem Bányamérnöki Karán bányageoló-
gusként szerezte meg 1979-ben.

- Friss diplomájával a kezében a Bauxitkutató Vál-
lalathoz szerzôdött terepi geológusnak, majd hat év
után a Központi Bányászati Fejlesztési Intézethez ke-
rült, ahol késôbb geotechnikai osztályvezetô lett.

- 1991 óta a Kiscelli közben mûködô, saját tulaj-
donú cégét vezeti.

- Családjával együtt hosszú évek óta él a hegyvi-
déken, az utóbbi néhány évben pedig a cég telephe-
lyét is adó Kiscelli közben.

- Nos, ha megengedi, kezdjük talán a kezdeteknél. Miért
lett geológus ? Mi az, ami effelé, az izgalmas, érdekes, ám so-
kak számára különleges, titokzatos tudomány felé vonzotta?

- Azt hiszem, számomra teljesen magától ér-
tetôdô a válasz. Én a szüleimmel a Bécsi úti városi
házakban laktam, és gyakran jártam föl a nagyszüle-
imhez a Toronya utcába. Mindkét hely közelében ir-
datlan, ember vágta sebhelyek – az az óbudai tégla-
gyárak agyagbányái – tátongtak a füves, bokros
hegyoldalban. A hatalmasra tátott szájú gödrök el-
rémítették, ám mégis mágikusan vonzották azt a kis-
fiút, aki akkoriban én voltam. Végül aztán a vonzás
bizonyult erôsebbnek, és a felhasított gyomrát
szemérmetlenül mutogató s mégis nagy titkokat sej-

tetô föld rejtelmeinek meg-
fejtése mindmáig tartó kihí-
vást jelent számomra.

- Miért tartja fontosnak meg-
fejteni a mélység titkait? És az
idôk során vajon megtalálta-e Ön
a nyelvet a „Föld-beszéd” megérté-
séhez?

- A Föld élete, születése
óta, események, történések
végtelenbe nyúló láncolatá-
ból áll. Ezt nevezik földtörté-
netnek. Minden egyes törté-
nés nyomot hagyott és hagy
ma is a végtelen folyamaton.
Ezeknek a nyomoknak a felis-
merése, megtalálása, össze-
függéseik értelmezése na-
gyon izgalmas, kalandos „detektívmunka”. Ha úgy né-
zem, már ez sem akármi, de, ha hozzávesszük azt,
hogy menetközben – mintegy mellékesen – megis-
merhetô lesz a múlt, és a múltban lezajlott esemé-
nyek folyományából érthetôvé válik a jelen, és ráadá-
sul mindezen adatok birtokában még bizonyos folya-
matok hatását is prognosztizálhatom, akkor sejlik fel
igazán, miért is fontos ez a tudomány.

- A bölcs Föld csak azok elôl rejti el titkait, akik
nem szeretik ôt, és nem is, akarják megismerni. Azok
számára viszont elôbb – utóbb megnyílik, akik ôszin-
tén érdeklôdve és szeretettel fordulnak felé. A nyel-
vet pedig ilyenkor tálcán nyújtja az érdeklôdônek és
nem is kell azt siffrírozni sem, rögtön érthetôvé vá-
lik.

- A jelen –  mégha két-három emberöltônyi is csupán, s
másodpercekben is nehezen kifejezhetô, parányi hányada a
földtörténetnek – változatlannak tûnik. Hogyan érzékelhetôk,
értelmezhetôk mégis egy adott korban a kortársak számára a
mélységi történések, amikrôl tudjuk, hogy egyikük-másikuk
akár többszázmilliónyi évig is eltarthat?

- Természetesen napjainkban is tettenérhetô a
múltban megindult folyamatok mai menete, és a je-
lenben indulók jeladása is. Korunk egyre fejlettebb
technikai eszközeivel, a modern méréstechnológiák-
kal már egészen finom kis mozgások is észlelhetôk,
kimutathatók, és nemcsak az atomfizikai kutatások
területén, hanem – arányosan – a hatalmas kiterje-
désû mélységi zónák elmozdulásának, átalakulásá-
nak a földfelszínen megmutatkozó jelzései esetében
is. Az így szerzett adatok, közrebocsátva, szinte már
mindenki számára érthetôk és kézzelfoghatóak. Bíz-
nunk kell abban, hogy a közeljövô tudományos is-
meretterjesztése nemcsak a kozmosz titkai iránti
csillapíthatatlan érdeklôdés fokozását tûzi majd ki
célul, hanem a figyelmet elôbb-utóbb a számunkra
legfontosabb, az életterünket biztosító bolygó, a
Föld felé is fordítja.

- Még egy utolsó kérdés. Köztudott, hogy a Föld mélyében
zajló eseményekrôl a szeizmográfos érzékelés mellett, a kisebb-
nagyobb mélységû kutatófúrások eredményei alapján tájéko-
zódhatunk. Vajon a mélységbe is lebocsátható rezgéshullámok
részleges, vagy teljes visszaverôdésének elemzésével nem vált-
hatók-e ki a jövôben a már ma is sok esetben kényelmetlen,
gyakori kudarcokkal terhelt mélyfúrások? Netán még a mély-
ségi talajrétegek milyenségét is meg lehetne határozni ezzel a
módszerrel.

- A kérdés nem újkeletû. A mélységbe bocsátható
rezgéshullámok visszaverôdésének elemzésével je-
lenleg a nagyobb üregek, valamint a nagytömegû
nyersanyag és víz lelôhelyének hollétét kutatják csu-
pán. Elképzelhetônek tartom, hogy a jövôben a rez-
géshullámos kutatás nagyobb szerepet fog betölte-
ni a Föld belsejének megismerésében is. Pillanatnyi-
lag azonban még a hagyományos, fúrásos feltárás a
legelterjedtebb.

- Köszönöm szépen a beszélgetést az egyesület nevében is.
Szeretném tolmácsolni még az elnökség azon óhaját, hogy
amennyiben ideje engedi, egy, a mai beszélgetéshez hasonló
tartalmú és kellemes hangulatú ismeretterjesztô elôadást tart-
son a hegyvidék lakóinak, a Népházban.

- Kérésüknek örömmel teszek eleget.
Az interjút Szász Kálmán készítette.

Hegyi portré 

Kovalóczy György bányamérnök, geológus

Archívumunkból válogattuk:

Kedves Olvasó!
Egy közösség attól közösség, hogy hangja

van. Az ÓHEGY Hírek szándéka, hogy ez az újság
a címlapon megjelölt terület hangjává váljon, la-
kosságának közös érdekeit szolgálja. Célunk,
hogy közérdekû véleményeknek helyet adjunk,
tájékoztassuk a területet szolgáló intézmé-
nyekrôl és vállalkozásokról; hírt adjunk a hegyi
életünkre kiható változásokról illetve lehetôsé-
gekrôl. Mindezen túl azt szeretnénk elérni, hogy
ezek az oldalak lehetôséget nyújtsanak olvasó-
inknak arra, hogy egymást elérhessék.

Mivel elképzelésünk, hogy ez a lap az olvasó-
ink lapja lesz, bíztatjuk Önöket, hogy környeze-
tünkkel, területünk szolgáltatásaival, életünkkel
kapcsolatos gondolataikat, véleményeiket, ötle-
teinket, meglátásaikat és javaslataikat juttassák
el levél formájában a szerkesztôséghez. A szer-
kesztôség részérôl ígérjük, pártatlanul, olvasóink
és területünk érdekében fogjuk mûködtetni a la-
pot.

A szerkesztôség címe:
1037 Remetehegyi út 194/4.

Keresztesné Szél Anna
Megjelent:
1996. szeptember, I. évfolyam, 1. szám,
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Felfedezôutak

a III. kerületben
– avagy ismerjük meg természeti értékeinket

Szeretettel meghívunk minden érdeklôdôt:
• március 11-én (szombaton) 9 órakor kezdôdô ki-

rándulásunkra. Ez alkalommal a környezetünkben
feltörô néhány szép és jellegzetes kiscelli forrás
„felfedezésére” kerül sor. A területet dr. Lorberer
Árpád mérnök-hidrogeológus, vezetésével ismer-
hetjük meg. Találkozó a Bécsi út és a Doberdó út
sarkán.

• március 25-én (szombaton) 9 órakor a Hármasha-
tár-hegy keleti lejtôin kora tavasszal nyíló, védett
virágokat ismerhetünk meg Lomniczi Gergely
erdômérnök, és Halász Antal botanikus vezetésé-
vel. Találkozó: a 65-ös busz végállomásánál, a
Fenyôgyöngye Vendéglô elôtt (Bp. II., Szépvölgyi út
155.).
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata nevében:

Tarlós István polgármester
Szabó Magdolna alpolgármester

Kedves színház és zenebarátok!

„Színház az egész

világ” …és muzsika!
A március hónap a Tavaszi Fesztivál jegyében te-

lik el. Ezekre a rangos elôadásokra nem kívánom fel-
hívni a figyelmet, azt nálunk szakavatottabbak is
megteszik majd. Ami kimaradt az ajánlatokból:

Operaház: A Hattyúk tava (balett ) 22. (szerda),
23. (csütörtök), 24. (péntek), 25. (szombat).

Mozart: Der Schauspieldirektor (német nyelvû
elôadás), a Gödöllôi Királyi Kastély különleges at-
moszférájú, egyedi Barokk Színházában, 19. (vasár-
nap) 19.00 óra, 24. (péntek) 19.00 óra, 29. (szerda)
19.30 óra.

És ahogy ígértük, kedvenceink,
ismerôs mûvészeink: Fülöp Zsig-
mond mûvész úr – aki kerületünk-
ben lakik – 12-én este a Pesti Ma-
gyar Színházban, Huszka Jenô:
Bob Herceg címû népszerû operett-
jében.

Jó szórakozást és zenei élményt kívánunk:
Szolnoki Tibor és Zsadon Andrea

Nagy közönsége volt az
idei disznótornak. Azt beszé-
lik a népek, még a Kiscelli
Múzeumon túlról is jöttek
vendégek. Nem is lehet cso-
dálni, hiszen a szervezéstôl a
kivitelezésig minden flottul
ment minden évben – még
idáig. Az idei l45 kg-os, fehér-
fajta, hízott „Dezsô” Vácrá-
tótról érkezett hozzánk. Kun
Tibi kedves szomszédunk
ajándéka ebben az évben.
Laci úr, a böllér kora reggel
úgy intézte, hogy mikorra
megérkeztünk, Dezsô már
feldolgozható állapotba ke-
rült. Elsôk között jött Piroch
Zsuzsi. Hajnalok hajnalán
hajtogatott, meleg pogácsát
hozott. Nagy ötlet volt. Kivá-
ló alapot adott a szív-erôsítô
pálinkának, amit a reggeli ri-
adalom miatt volt kénytelen
fogyasztani az, aki ott volt,
ahol kellett.

Mikorra megindult a tag-
ság, legkorábban a hagymás
vérnek örvendezhetett. Min-
dezek alatt Laci úr fûszerez-
te, dagasztotta az óriási
mennyiségû kolbásznak va-
lót. Több métert töltöttek
igazi, tisztított bélbe. Itt Cs.
Veronka asszisztált és ve-
gyészként is biztosította a
megfelelô „kemikáliák” helyes arányát. A kolbászt
részben sütve fogyasztottuk, majd a többi füstre ke-
rül – úgy mondták. Fôtt még orjaleves, ennek spéci
ízesítését Piroch Zsuzsától tudakolhattuk. Hatvanli-
teres fazékban fôzték a toroskáposztát. A különleges
íz-kompozíciót fôleg a csombor nevû fûszerszám ad-
ta, Szécsi Tóni módra. A késôbbiekben jött a májas-
véres hurka-költemények halma. Meg a flekken is.
Ezeket Farkas Jani sütögette finomra. Lehetett kap-
ni a friss húsból – igény szerint. Ebéd után jöttünk,
mentünk, beszélgettünk. És sûrûn látogattuk Novat-
hék kiváló büféjét, ahol különféle kontyalávalókat és

édességet vásárolhattunk. Aztán megérkezett Dusek
Pista, kedves harmonikás barátunk. Már éppen tánc-
mulatság kerekedett, amikor a sors – vagy ki? –
áramszünetet rendelt el. Ennek kapcsán aztán sokan
hazaballagtak ejtôzni. Ezzel együtt vígan telt a nap.
Szép napsütés kísérte igyekezetünket. Valaki megje-
gyezte a búcsúzkodásnál: »ha ezt „Dezsô”, a sertés is
megérhette volna, ezt a szép, vidám napot«. Ha az a
volna, ott nem lett volna… nótáztak mások. Nagy
nevetéssel honoráltuk.

Jövôre, veletek ugyanitt. Egészségünkre:
W. Grass

Sági György  (MSZP, SZDSZ) képviselô
fogadóóráit  a saját körzetében,

a Népházban tartja meg, minden hónap
elsô hétfôjén, 18.00-19.00 óráig.

Bús Balázs önkormányzati képviselô,
alpolgármester fogadóórát tart

a Táborhegyi Népházban minden hónap
elsô szerdáján 17.00-18.00-ig.
A következô alkalom április 3.

A tor

Dezsô boncolása alpolgármesteri felügyelet mellett

Fô a vidámság

Farkas Jani pecsenyét süt Kicsi Timon káposztát kóstolSzécsi Tóni a káposztához mindent elo˝készített

METSZÉS, LEMOSÓ 
PERMETEZÉS

ORT-kert � 30-294-8414

REFERENCIA-KERTEK A HEGYEN!
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Azért, hogy az egyébként gyengébb teljesítményt
nyújtó balkezes gyermekek számára is sikerélményt
jelentsen az írás, olvasás tanulása, egy olyan munka-
füzet került forgalomba, amely hozzásegíti ôket ehhez
az örömhöz.

Most elôször lát napvilágot az a munkafüzet,
amely segíti a balkezes tanulók írását.

A balkezesek nem törvényszerûen írnak lassan és
rosszul, de gyakran szorulnak segítségre készségeik
kibontakoztatásához.

A balkezes gyermeknek más a térszemlélete, ôk
másként hatolnak a térbe, és helyezkednek el az asz-
talnál, másként fogják a ceruzát. A balkezes élet
könnyebb a balkezesek számára tervezett eszközök-
kel.

A munkafüzet ezt a célt szolgálja.
A kézírás a kommunikáció eszköze. Valaki jeleket

hoz létre, amelyeket mások felismerhetnek. Ehhez az
izmok fegyelmezett kontrolljára van szükség. Ez az
írástanulás készsége. A cél, hogy e folyamat élveze-
tes legyen.

Sok kisgyermek irkafirkál szabadon, nyilvánvalóan
örömét lelve a ritmikus mozgásokban. Segítségre
szorulnak, hogy ez az öröm továbbra is megmarad-
jon, amikor fokozatosan áttérnek a szabad firkálásról
a betûk formálására. Évekkel ezelôtt nem engedték
meg, hogy a kicsik használják a bal kezüket, de ma
már más a helyzet.

A balkezes gyerekek az iskolaérettségi vizsgálato-
kon általában gyengébb teljesítményt nyújtanak,
mert az optikai felismerésben és a számok sorrendjé-
ben tükörképszerûen tájékozódnak. Ez a térbeli bi-
zonytalanság olvasási és betûsorrend-keverési hibák-
hoz vezethet.

Azért, hogy a balkezes gyermek együtt tudjon ha-
ladni társaival, egy olyan betû- és számgyakorló
munkafüzetet kellett összeállítani, amely megfe-
lelôen segíti ôt abban, hogy ne maradjon le, sikerél-
ménye legyen.

A munkafüzet tanórai használatra készült, de az
elsô osztályok fejlesztô foglakozásain, a felzárkóztató
órákon, a diszlexiás gyermekeknél, jobbkezes diákok-
nál és a kisegítô iskola 1-2. osztályos tanulói fejlesz-
tésére is megfelelôen alkalmazható. Ha megkísérel-
jük a balkezeseket utánozni, valószínûleg egy „horog”
néven ismert helyzetet veszünk fel. A balkezesek is
ekképpen, a bal karjukat behajlítva írnak, így a kéz az
írás fölé kerül, és a ceruza hegye a test felé döntött.
A toll használata még nehezebb, és a tintával készült
írás maszatos, pacás lesz. Mindezen problémák oka
az irány. Az írás során bal oldali margónál kezdünk,

és a lap jobb oldali része felé haladunk. A jobbkeze-
seknél a kar könnyen elmozdítható a testtôl „el, kife-
lé” irányba.

A balkezes ennek ellenkezôjére számíthat. Néhány
balkezes gyermek fordítva, ellenkezô irányba ír. A
megoldás az, hogy a papírlapot a test központjától
balra kell elhelyezni. A bal karnak így elegendô helye
lesz arra, hogy befelé mozduljon úgy, ahogy a kéz a
papír felétôl a jobb széle felé haladva ír. Ez a mód-
szer ösztönzi az elfogadott irányba való írást, és me-
gelôzi a kar begörcsölését, a test megcsavarodását.

A másik probléma a feszültség, amelyet az íróesz-
köz szoros, görcsös fogása okoz. Nagyon fontos, hogy
a ceruzát, tollat a hegyétôl legalább 3 cm távolságra
fogják a bal kézzel íráskor, mert így az ujjak nem ta-
karják el a már leírt szavakat. Ezek a hasznos tanácsok
mind megtalálhatók a munkafüzet elsô oldalán.

A füzet négy részbôl áll. Az elsô az íráselemeket
dolgozza fel. Konkrét tárgyi alakfelfogásból kiindulva
ismerkednek a tanulók a betûelemekkel, majd átraj-
zolásos feladatok segítik absztrakt gondolkodásuk
fejlôdését, miközben a tárgy alakja jellé lesz.

A jelek pontos alakítását négyezethálós sor segíti,
a pontok pedig a kezdést. Innen kerül a betûelem a
vonalrendszerbe. A síkbeli tájékozódás megkönnyíté-
sére szerepel a bal oldalon a „szívecske”, a sorközök-
ben való eligazodást a „betûházikó” segíti.

A vonalrendszerben jelenik meg az íráselem jobb
oldali elôírása, amely lehetôvé teszi, hogy a gyermek
lássa azt, amit írni akar.

Több éves tapasztalat igazolja, hogy a balkezes ta-
nulók sokkal gyorsabban tanulnak meg ezzel a mód-
szerrel írni, mint a hagyományossal.

A feladatlap utolsó részén az íráselemek begyako-
roltatása következik.

A füzet második része az írott kisbetûket foglalja
magába, oldalanként egyet-egyet. A harmadik pedig
az írott nagybetûké.

Minden betûnél „ráírásos” rendszerben ad modellt
az összes lehetséges kötésfajtára: a „c”-sre, az ,,i”-sre,
az „e”-sre és a „hozzáillesztéses”-re.

A füzet negyedik része a számokat tartalmazza 1-
tôl 10-ig. Itt is a számképek helyes írásának gyakorlá-
sa, megtanítása a cél.

A munkafüzet bármelyik olvasás-írás tanítási prog-
ramhoz alkalmazható. A feladatlapok csupán alapját
képezik a dinamikus sztereotípiának is nevezett auto-
matikus szintû íráskészség kialakításának.

Gabosné Balogh Judit
fejlesztô pedagógus

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Jogi fogalom iránt érdeklôdött 
egyik olvasónk.

A lakáshasználati jog

ellenértéke
Az ügyvéd válaszol:
A Családjogi törvény foglalkozik a lakáshasznála-

ti jog ellenértékével, mint jogintézménnyel. Azt
mondja a jogszabály, hogy abban az esetben lehet
lakáshasználati jog ellenértéket megállapítani, ha
valamelyik házastársat a volt közös lakás elhagyásá-
ra kötelezi a bíróság.

Ebben az esetben a lakáshasználati jog ellenérté-
kének az alapja a beköltözhetô forgalmi érték és a la-
kott érték közötti különbözet.

Abban az esetben, ha a házasságból származó kö-
zös gyermek is marad a lakásban, akkor a lakáshasz-
nálati jog ellenértékének általában csak az 1/3 része
illeti meg a kiköltözésre kötelezett házastársat.

Az ellenértéket mindig a lakásban maradó fizeti. A
lakás önkéntes elhagyása esetén nem jár lakáshasz-
nálati jog ellenérték.

Dr. Krzyzewsky Miklós
ügyvéd

***
Kérdéseiket, észrevételeiket várjuk a (30) 9-426-

535 telefonon vagy az info@krzyzewsky.hu e-mail cí-
men.

Balkezes a gyerek?

A tombola támogatói
Az Óhegy Farsang rendezvény érdekes, izgal-

mas, vidám jelenetekkel tarkított programja a
tombola. A nyereményeket mindenki már elôre
ismerte, ezért volt, aki 5–10 tombolajeggyel so-
rakozott a nyereménykosár köré. Ifjú szép leá-
nyok húzták sorra a számokat. Volt, aki többet is
nyert, „bunda, bunda, bunda” kiáltották a többi-
ek. És jöttek a nyeremények sorra. 

Kik az ajándékozók? VIDOCQ Étterem (III. La-
jos utca 98.), Fit Forma Stúdió (III. Tavasz utca 7.),
AURA elsô egzotikus lakberendezési és aján-
dék központ (III. Vihar utca 22.), Pappker Kft.
(III. Flórián téri aluljáró), Provance-anno Divat
(III. Vörösvári út 33.), JUDIT virágüzlet (III. Vörös-
vári út 23.), COLBA virágszalon (III. Bécsi út 185.),
LAURA Cukrászat Bt. (Körtvélyes köz 7.). 

Végül, de nem utolsó sorban említjük meg
Bús Balázs alpolgármester urat, aki két ajándék-
kal is gazdagította a nyereménylistát.

Ók mindannyian, és persze azok is, akik tom-
bolajegyet vásároltak, jelentôsen hozzájárultak
az est sikeréhez. Most ezúton fejezzük ki újra kö-
szönetünket.

az Elnökség

Piroska és a nagymama, az Óhegy farsang jelmezverseny if-
jusági korosztályának gyôztesei Raffival, a keresztmamával
(balról a nagymama: Kiss Pisti, Piroska:  Kiss Kati, és a ke-
resztmama: Raffinger Éva)

Dáridó Lajcsi az Óhegy farsang jelmezverseny felnôtt korosz-
tályának gyôztese Dáridó Lajcsi (Brezovits Zsuzsa) trombitá-
jával és a hangszer táskájával, mellette hódolói (balra Brezo-
vits Laci a férje, jobbra Sugár Gyuri)

Internet oktatás
Internet oktatás az Óbudai Teleházban. Felsô kor-

határ nélkül várunk mindenkit, aki a 8 alkalommal
tartott kétórás kurzuson részt kíván venni. Aki eljön,
elsajátíthatja a számítógép kezelésének, Word-doku-
mentum készítés, Internetes böngészés, e-mail kül-
dés alapjait. További információ, jelentkezés Billein
Zsuzsánál, nyitvatartási idôben (H, Sze, P, 9-14h,
Kedd 14-18h) a 430-1326, vagy a 30/485-0397 telefo-
non 9-18 óráig.

az Elnökség
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Ismerjük fel és óvjuk természeti kincseinket! 

Kerti dolgaink

Mindvégig

óbudaiként…
1959 óta a III. kerületben élek. Általános iskolába a

Czabánba jártam. A régi Óbuda rekonstrukciója után
Ürömhegyen laktunk, 30 éve Csillaghegyen élek.
Apám 1956-os elítélt volta miatt a közgazdasági egye-
temre nem vettek fel, így egy rövid virágkereskedôi
gyakorlat után megalapítottam a csillaghegyi Tolnai
Iparcikk Centrumot, egy 16 m2-es barkácsboltban.

Mindig is mélyen egyetértettem az MDF értékei-
vel, különösen az apám forradalmársága miatt. Ami-
kor megkeresett az MDF, hogy szeretnék-e a tagja
lenni a pártnak, arra gondoltam, ha egy modern kapi-
talista társadalmat tudunk építeni az akkori szocia-
lizmussal szemben, hiba lenne nem részt venni ben-
ne. Immáron tizennyolcadik éve tagja vagyok a párt-
nak. 1994 óta vagyok területi egyéni képviselô, és
2002-ben harmadszorra is, egyedüliként a jobboldal
jelöltjei közül megnyertem a helyi választást. Eddig
nagyon jól dolgoztunk együtt a Fidesszel az önkor-
mányzati testületben, hiszen közös frakcióban hoz-
tunk döntéseket. Kormányzati tényezôként leendô
együttmûködéssel meg tudjuk valósítani a radikális
konzervatív változtatást.

Dávid Ibolya politikáját, ha jellemeznem kéne, ak-
kor azt mondanám, hogy tiszta beszéd, ôszinte szó
és nemzetmentô. Az én mottóm: „jobboldali kor-
mányzáshoz kell az MDF”. A Magyar Demokrata Fó-
rumnak saját tisztességes programja van, amely a mi
kerületünket, a fôvárost és a nemzetet egy kiszámít-
ható, biztonságos, dinamikusan fejlôdô útra helyezi,
és azon tartja.

A parlamentben a magam részérôl csak önálló po-
litizálást, vagy a Fidesszel történô együttmûködést
tartom lehetségesnek. Ehhez kérem Önöktôl a támo-
gatást, jelenleg az ajánlócédula részemre való eljut-
tatásával, és április 9-én az Önök szavazatával.

Tisztelettel:
Tolnai Zoltán

A Magyar Demokrata Fórum képviselôjelöltje
(x)

A március már sok munkát kínál a kertben. Vegyük
is sorra a tennivalókat.

A gyümölcsfákon végezzük el a lemosó permete-
zést. Az olajos anyag töménységénél vegyük figye-
lembe a rügyek kipattanási állapotát. Az ôszibarac-
kot már metszhetjük. A levágott vesszôk a lakásban
kivirágoznak.  Tisztítsuk meg és vágjuk vissza a bo-
gyós gyümölcsöket. Rügypattanás után sok késôbbi
kár- és kórokozó ellen is védekezhetünk. Például le-
vélfodrosodás, monília, varasodás, sodrómoly, liszt-
harmat. Adjunk a jobb virágzás kedvéért gyorsan ol-
dódó mûtrágyát.

Díszfüveinket megtisztíthatjuk. Megmetszhetjük
már a rózsafákat is. A becserepezett, vermelt hagy-
másokat melegebb, 20 C°-os helyre vihetjük, hama-

rabb nyílnak majd ki. Tisztítsuk meg az évelôágyakat,
és a sziklakert növényeit. A teleltetett növényeket –
muskátli, dália – tegyük lehetôség szerint melegebb,
világosabb helyre, és kezdjük öntözni.

Ha ôsszel készítettünk új gyepet, nézzük át, nem
foltos-e. A réginek adjunk hosszúhatású trágyát.

Szobanövényeinket is most ültethetjük át. A nagy-
méretûeknél csak a felsô réteget szedjük le és pótol-
juk frissel.

Énekes barátaink etetését a hó olvadtával befe-
jezhetjük. Ha megszokták az etetô közelébe kirakott
odukat, egész nyáron gyönyörködhetünk bennük.

Szép tavaszt, jó munkát kíván:
Ort János

kertész

Lombtalan tavaszi sétánk során figyeljük a fák tör-
zsét, vastagabb ágait, ahol taplógombákat látha-
tunk. Tisztásokon, füvek között érdekes  alakú sötét-
barna pöfetegekkel találkozhatunk. Ha óvatosan
megpiszkáljuk ôket, akkor a nyíláson barna spóra-
felhô száll a levegôbe.

Labirintustapló: (Daedalea guercina L: Fr.) Töl-
gyek, gyertyánok, bükkök elhalt faanyagán termô,

barnakorhadást okozó évelô gom-
ba. Nagy, félkör alakú ka-

lapjai egymás fölött is
nônek. Felülete barnás,
szürkés, lehet sima, rán-

cos-rücskös.
Termôrétege jellegzetes: a

spóratermô nyílások tekervénye-
sek, megnyúltak, elágazók, vastag

falúak (daedaloid). Latin nevét Dae-
dalusról, a mondabeli athéni hôsrôl

kapta, aki a labirintus építôje volt. Ez magyar nevé-
ben jelenik meg. Érdekes, szép taplógomba.

Bükkfatapló: (Fomes fomentarius /L: Fr./ Fr.) Kü-
lönféle lombos fákon, leggyakrabban bükkön terem.
Nagy, pata alakú termôtestei (5-50 cm átmérôjû és

vastagsága 25 cm is lehet)
magasan az álló fatör-
zseken láthatók. Fa-

rontó, sokszor
élôsködô. A megtáma-

dott fák széltörés áldo-
zatául eshetnek. A

termôtest felülete szé-
les „évgyûrûktôl” min-

tás. Fiatalon barnás, öre-
gen szürke. Termôrétege barnás, és csöves. Évelô.
Húsából Erdélyben taplósapkákat, dísztárgyakat ké-
szítenek ügyes kezû mesterek. Érdekes dísze lehet
„romantikus” lakásrészeknek.

Hármas csillaggomba: (Geastrum triplex Jungh.)
Erdôkben fôleg ôsszel terem, és kiterült barna

termôtesteivel sokáig találkozhatunk.
„Éretten” a
termôtest külsô
burka csillag-
szerûen felhasad
és mintegy fel-
emeli a gomba-

testet. A spóraport

tartalmazó gömbölyded termôrészt vékony belsô bu-
rok borítja, amelynek alján csésze alakú gallér van. A
külsô burok húsos, 4-7 lebenyû, barna. Kiterült lebe-
nyekkel 12 cm-es is lehet. A termôrész „tetején” kis
nyíláson szórják szét bibircses, barna spóráikat.

A pöfetegek termôteste puha, fiatalon fehér. Felüle-
tük általában nem sima. Éretten megbarnulnak és a
tetején keletkezô nyíláson szórják szét spóráikat.

Bimbós pöfeteg: (Lycoperdon perlatum Pers.
Pers.) Lomb – és tûlevelô erdôk talaján, avarjában

terem. A termôtest fiatalon fehér,
felületét szemölcs-

szerû tüskék bo-
rítják. Körte ala-
kú, 2-5 cm széles
ill. magas. Az ele-

inte fehér
termôtest zöldes-

sárga, majd barna
lesz. Ez a „megérett” termôtest a rengeteg barna
spórát a tetején keletkezô kis nyíláson keresztül „pö-
fögi” a levegôbe és a szélre bízza ôket.

Szélesszájú pöfeteg: (Vascellum pratense /Pers.
Pers./ Kreisel) Legelôkön, réteken, néha erdôben te-

rem. Gömbölyded
termôteste (1,5-
5 cm) egy pör-

gettyûhöz hasonlít.
Fiatalon ez is fehér,

majd megbarnul.
Éretten a tetején
nagy, széles szájú

nyílás keletkezik,
amelyen sokáig szórja

barna spóráit. Száraz, elöregedett példányaival
egész évben találkozhatunk.

(Színes képeiket megtaláljuk Bohus G. – Kalmár
Z.: Erdô-mezô gombái címû könyv 8/6, 9/1, 47/10,
48/1, 47/16 színes tábláin.)

Aki szeretne ehetô gombákkal is megismerkedni
ill. gyûjteni, azoknak ajánlom Albert – Locsmándi –
Vasas: Ismerjük fel a gombákat! (GABO), ill. Dr. Ri-
móczi Imre: Gombaválogató (Tudomány) köteteinek
forgatását. Ezekben színes képekkel és részletes le-
írásokkal találkozhatunk. Fontos, hogy betartsuk a
legfontosabb tanácsokat! A mérgezô gombák halá-
los balesetet okozhatnak!

Stollmayer Ákosné

Miss Erdôalja (Novath Gábor) és Lala bátyja
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A múlt század kilencvenes éveinek
végén végleg befejezte mûködését a
BKV Vörösvári úti forgalmi telepe.
Nem igazán szeretem ezt az elneve-
zést: forgalmi telep, mert olyan hiva-
talos, olyan személytelen, olyan szoc-
reál. Jobban tetszik a kocsiszín, de
még ez sem az igazi. Az igazi a „remíz”.
A remíz az olyan barátságos, olyan bi-
zalmas, olyan remíz.

A mi remízünk a század elején léte-
sült, akkor, amikor az óriási tempóban
növekvô, polgárosodó és világvárosi
babérokra áhítozó fôváros, Buda-
pest,a múzeumba küldött lóvasút és
omnibusz helyébe kötött sínpályákon
száguldozó (?) villamosokat állított
forgalomba.  Az éppen pihenô, vagy
javításra váró kocsikat pedig – az akkor
még peremterületeknek számító vá-
rosrészek arra alkalmas térségében
épített – remízekben garazsírozta.

Abban az idôben, vagy talán kicsit
késôbb, a húszas években hat villa-
mosjárata volt Óbudának: az 5–ös
(Népliget-Üllôi út-Bajcsy-Zsilinszky
/Vilmos császár/ út-Margit híd-Frankel
Leó /Zsigmond/ utca-Lajos utca-Fô
tér), a 7–es  (Boráros tér-Nagykörút-
tovább, mint 5–ösnél), a 9–es (Móricz
Zsigmond /Horthy Miklós/ körtér-Bar-
tók Béla /Horthy M./ út-Budai rakpart-
Bem /Pálffy/ tér-Frankel L. /Zs./ utca-
Lajos utca-Fô tér-Flórián tér), az 51–es

(Kelenföldi pu.-Bartók B. /H.M./ út-
Gellért rakpart-Attila körút-Krisztina
körút-Moszkva /Széll Kálmán/ tér-Mar-
git körút- tovább, mint 9-esnél), a
72–es (Bem /P./ tér-Henger utca-Török
utca-Frankel L. /Zs./ utca-Bécsi út-Vö-
rösvári út-Fô tér) és a 73–as (Boráros
tér-Nagykörút-Margit híd- tovább,
mint 72–esnél). Jócskán volt tehát la-
kója a remíznek.

1942–ben már négyre csökkent a
villamos vonalaink száma (itt most
végállomástól – végállomásig egy-
szerûsítek): az 5–ös maradt, új volt a
11–es (Közvágóhíd-Flórián tér a Mar-
git hídon át) és az 53–as (Orczy tér-
Flórián tér az Erzsébet hídon át), ma-
radt a 72–es is, de már csak a Margit
hídig járt. A megszûnt járatok kocsija-
inak a helyét a más városrészekben
szolgáló testvéreik foglalták el a re-
mízben.

És most ugorjunk egy nagyobbat az
idôben: az 1950–es évek végét írjuk.

Míg mi ugrottunk, addig nagyon
sok minden történt ám fôvárosunkkal:
a korábbi tizennégy kerületéhez hoz-
zácsatoltak még nyolcat
(1951–52–ben); megépült a régi óhaj,
az Árpád híd; az utcákon megjelentek
a trolibuszok és a zártperonos, több-
kocsis villamos szerelvények, tehát
búcsút mondhattunk a „tujázásnak”.
Óbudán, nagy örömünkre, hat vonal

barátságos sárga kocsijai csilingeltek
újból. (Akkoriban még nem cserregtek
a villamosok, mint a szarkák, hanem a
vezetôk csaptak idônként egy nagyot
a gombaformájú csengôjükre, ha va-
lami, vagy valaki akadályozta a kocsit
a továbbhaladásban. A megállóból
való elindulást is csengô jelezte, – a
vezetônek és az utasoknak – aminek a
nyelvét a kalauz (azóta ô is megszûnt)
mûködtette a kocsi mennyezetérôl le-
lógó bôrszíjak segítségével.) A járatok
tehát sorjában: maradt az 5-ös , de
már csak a Flórian tér és a Bogdáni út
között és a 11–es , már csak a Margit
híd – Frankel L. utca-Lajos utca-Bécsi
út-Pacsirtamezô /Korvin Ottó/ utca-
Vörösvári út szakaszon; a 7–es vissza-
jött, de új nyomvonalra : Margit hídfô-
Frankel L. utca-Bécsi út; teljesen új
járat a 18–as Kelenföldi pu.-Bokor ut-
ca végállomásokkal, a 33–as a Nyuga-
ti /Marx/ tér-Váci út-Árpád híd-Vörös-
vári út és a 66–os a Móricz Zs. körtér-
Petôfi híd-Nagykörút-Margit híd-
Frankel L. utca-Bécsi út-Bokor utca
nyomvonalon.

Nos, kedves olvasóim, nem kívá-
nom Önöket az újabb és újabb átszer-
vezések következtében változó „vi-
szonylatok” útvonalának felsorolásá-
val fárasztani (meglehet eddig sem
kellett volna?). Legyen elég annyi,
hogy napjainkra a budapesti villamos
közlekedés eddigi, mintegy százesz-
tendônyi életének elteltével, jócskán
megváltozott, s lassan sínjeivel, remí-
zeivel együtt múltat idézô, nosztalgia-
intézményekké lényegülnek át, akár-
csak a konflisok vagy a fiakkerek. Mára
a tömegközlekedési eszközök nagy ré-

sze a föld alá bújt, a felszínen mara-
dottakat pedig már nem síneken veze-
tik, és benzinmotor hajtja ôket. Persze
az újfajta jármûveknek is kell remíz, de
ezek a remízek már köszönôviszony-
ban sincsenek a régiekkel, és legin-
kább pályaudvarokra hasonlítanak.

A kor szele és szelleme, sajnos,
vészterhesen suhant át a Vörösvári úti
remíz fölött is, és jeges fuvallatával
megbénította az immáron csupán két-
vonalnyira zsugorodott óbudai villa-
mosforgalom pihenôhelyének életét.
Elôször a behajtó sínpárt vágták el.
Ezt követte a soktetôs kocsiszín - épü-
letek bontása, majd gyors egymás-
utánban felszedték az engem mind-
máig lenyûgözô, legyezôszerûen szét-
futó, csillogó sínpárokat.

Az elmúlt év végén aztán kedvenc
remízünk megkapta a kegyelemdöfést:
kiürítették, aztán bontani kezdték a
jellegzetes, téglaburkolású, BESZ-
KÁRT indóházat, a remíz irányító köz-
pontját.

Bevégeztetett hát! A bontási tör-
melékkel együtt eltemetôdik egy da-
rabka múlt, végérvényesen eltûnik egy
kedves színfolt a kerület életébôl,
hogy aztán helyet adjon egy pénzfaló
plázának, miután a BKV, enyhíteni
szándékozván krónikus pénzhiányán,
minden bizonnyal eladni kényszerül
majd a területet.

És ezek után bánatosan tolul föl
bennem az aggasztó kérdés: mi törté-
nik majd szegény elárvuló villamosok-
kal, vajon hajléktalanokká válnak ôk is,
mint már oly’ sokan? És hol fognak
aludni ezután?

Szász Kálmán

Bp. III., Vörösvári út 33. Telefon: 242 5048
Nyitva tartás: 10–18 óráig

Itt a báli szezon!

Alkalmi ruha AKCIÓ!

Hol fognak aludni a villamosok?

Salsa. Éjfél felé következett a salsa. A Carmen Tánciskola két táncospárja mutatta be. A
salsa-muzsika talán régi latin stílusú zene, ütôs-fúvós hangszerek ritmikus zenéje. Mint
tánc azonban újkeletû mûfaj, a 70-es évek óta divat. A táncospárok rumbára emlékeztetô
táncukkal igen jó hangulatot teremtettek a teremben, és a vége felé egyikük, látva a lel-
kes közönséget, oktatni kezdte az alaplépéseket, ami késôbb vegyült vállejtéssel, karmoz-
dulatokkal, majd a fiúk és lányok dallamhoz illô, váltakozó kiáltásaival. Tíz perc, és a bon-
gó meg a campana ritmusára szinte mindenki a latin táncot járta. Aki elmulasztotta a far-
sangi bálunkat, az kaphat egy kis ízelítôt a www.carmen-dance.hu honlapon. (szerk)
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A tengerimalac, akárcsak az arany-
hörcsög vagy a háziegér, a rágcsálók
rendjébe tartozó állatfaj. Nevével el-
lentétben a sertéshez semmilyen köze-
lebbi rokonság nem fûzi.

Ôseik leszármazottai Dél-Afrika
egyes vidékein ma is vadon élnek föld
alatti üregrendszereiben, menedéket
keresve a ragadozóktól és a rájuk va-
dászó bennszülött indián törzsektôl.
Innen több száz évvel ezelôtt a spa-
nyol hódításokkal kerültek Európába,
és ma már házi kedvencként elismert
állat. Ideális terráriumi állatok, mert
sokáig, akár 8-10 évig is élhetnek,
könnyen kezelhetôk, szelídek és ba-
rátságosak. Sokféle színben, hosszú
és rövid szôrû, sôt szôrtelen változat-
ban is kitenyésztették ôket. A nôsté-
nyek testtömege 600-1000 g, a híme-
ké 800-1500 g. Terráriumban egyesé-
vel, vagy néhány egyedbôl álló kisebb
csoportban is tarthatók. Elhelyezé-
süknél egy tenyészpárra 0,5 m2 territó-
rium jusson, és mindenképpen kellô
számú búvóhelyet alakítsunk ki a tar-
tási helyükön, ahol biztonságban
érezhetik magukat. Alomnak a legal-
kalmasabb a száraz forgács, amit he-
tente kétszer cserélni kell. Viszonylag

fiatalon, két, három hónapos korukra
válnak ivaréretté. A vemhességi idô
65-70 nap. A nôstények évente há-
romszor ellhetnek, áltagosan 3-4 utó-
dot. A kicsinyek már nyitott szemmel
és maradandó fogazattal születnek.
Néhány napos korukban már a szilárd
takarmányt is kóstolgatják. 3-4 hetes
korban a kölykök elválaszthatók any-
juktól. A tengerimalacot naponta két-
szer etessük abraktakarmánnyal: nap-
raforgó, búza, kukorica, árpa és zab
keverékével. Óvakodjunk avas, pené-
szes magvak etetésétôl, mert ezek sú-
lyos betegségek forrásai lehetnek.
Zöldségekre is folyamatosan szüksé-
gük van. Fonnyasztott fû, széna, lucer-
na, lóhere, pitypanglevél, saláta, sár-
garépa, alma, narancs, mandarin
etethetô. Fontos tudni, hogy a frissen
kaszált, leszedett harsogó zöldtakar-
mány súlyos emésztési problémákat,
puffadást okoz, ezért csak kellôen
fonnyasztott állapotban etethetô.
Mindig legyen elôttük friss ivóvíz. Ne
etessük túl ôket, mert akkor elhízhat-
nak.

Dr. Röhricht Tamás
Anfiteátrum állatorvosi rendelô

20/924-0009

Kiért van a hegy-

vidéki „Képviselô”?
Nem tudom mire gondolt a szerzô, amikor a feb-

ruári számban közölt „Hegyi választókörzet” cikkében
a következô mondatot írta: „Félreértés ne essék,
nincs semmi gondunk a jelenlegi képviselôinkkel,
szívesen látnánk közülük bármelyiket saját körzetünk
élén …” Vajon átgondolta-e, hogy mi is egy képvi-
selô feladata? 

Elôször is elemi kötelessége rendszeresen fog-
adóórát tartani, és azon megjelenni. Az ott felmerült
ügyek elintézésérôl a választópolgárt névre szólóan
tájékoztatni, levelére válaszolni.

Aztán köteles a választókörzet lakosságát évente,
megfelelôen meghirdetett beszámolón tájékoztatni a
végzett munkájáról, az elintézett, elintézetlen és elin-
tézhetetlen ügyekrôl, az Önkormányzat hegyvidéket
érintô terveirôl, fejlesztéseirôl, a hegyi út- és
közmûberuházásokról. Ezen a beszámolón kell a lako-
sok véleményét, problémáit meghallgatni, különösen
akkor, ha a képviselô nem is a körzetünkben lakik.

Hogy ez a mi 10-es körzetünkben – ahol Sági
György (MSZP, SZDSZ) a képviselô – nem így történt,
azt a Testvérhegyi lejtô, hosszan tartó és mindmáig el
nem intézett ügye kapcsán, bárkinek igazolni tudom.

Remélem szerkesztô úr ezt a gondolatsort ugya-
nott leközli, ahol a hivatkozott cikk megjelent.

Kakas András
volt hegyvidéki képviselô

***
Tisztelt Olvasónk! Képviselôink tevékenységére,

valóban nincs teljes rálátásom. Az idézett kijelen-
tésemre pedig néhány kedvezô tapasztalat bátorított.

Felcsuti László

Az Élôlánc Magyarországért
képviselôjelöltje

a 3. számú 
választókerületben

Kajner Péter
Ha esélyt kíván adni 

az ökopolitika parlamenti
képviseletének,

kérjük támogassa 
ajánlószelvényével 
az Élôlánc jelöltjét.

wwwwww..eelloollaanncc..hhuu//oobbuuddaa

Az emberhez méltó élet 
természeti

és kulturális feltételeinek
védelmére alakult, 

küzd a közöny,
a beletörôdés és környezetünk

értelmetlen pusztítása ellen,
változtatni akar  az átláthatatlan 
és ellenôrizhetetlen gazdasági 

és politikai közállapotokon.

Állatorvosi tanácsok
a tengerimalac helyes tartásához és egészségvédelméhez

Mesés képeslap Norvégiából

Hol volt, hol nem volt…
Hol volt, hol nem volt,

messze, tán még az Óperenci-
ás tengeren is túl, ahol a kur-
ta farkú malac túr, volt egyszer
egy házikó. Nem is volt, van. A
házikó közvetlenül a tenger
partján, egy sziklán áll, ami-
nek oldalát a víz nyaldossa. Pi-
rosan, füstölgô kéménnyel fe-
kete tetején uralja a tájat,
mint mesebeli társa. Na nem
pironkodik, hanem fából ké-
szült falai eleve pirosra van-
nak festve. Kéményébôl füst-
csík kanyarog, tör fölfelé,
mintha dolga lenne odafent.

Kinyitom a szemem és ki-
nézek a mesebeli ház ablakán.
Jeges-sejtelmes víz, hófoltok-
kal pöttyözött hegyek, kopár
kövek, méregzöld fenyvesek,
felhôkkel bújócskázó napsu-
garak, fény-árny fogócska, bal-
ra egy-két kósza sirály és szar-
ka, jobbra egy vadkacsa-csa-
lád, és csend. Mérhetetlen
nyugalom. 

Arra gondolok, megfjordu-
lok és alszom még egy kicsit.

De nem megy. Az elôbbi lát-
vány vonz, mint a mágnes. Ki-
kászálódom az ágyból, és kö-
zelebb megyek az ablakhoz.
Megdörzsölöm a szemem.
Káprázott az elôbb, álmod-
tam, vagy tényleg itt van az or-
rom elôtt mindez? Itt van. A
tenger fensôségesen terpesz-
kedik az öbölben, mint akinek
megfellebbezhetetlen joga és
kötelessége, hogy itt és most
ámulatba ejtsen. Nem marad
dolgavégezetlen. Tátva marad
a szám.

Egyszer csak, mintha lehe-
letnyi mozgás támadna. Két
kis fekete pontra leszek figyel-
mes, amik, mintha közeledné-
nek felém. Rájuk tapasztom a
tekintetemet, nem engedem,
fogva tartom ôket. A két pont
egyre közeledik, s néhány perc
elteltével két kis fóka buksija
körvonalazódik a vízben. Kör-
bekémlelnek, le-lebuknak né-
mi finom csemegét remélve,
majd úsznak tovább felém, ta-
lán ôk is kíváncsiak rám, s úgy

gondolják, üdvözlik a
messzirôl jött idegent. Elmo-
solyodom. Hihetetlen. Össze-
találkoztam e két kis jószág-
gal, ha csak percekre is, hiszen
hamarosan eltûnnek pillantá-
som elôl, talán örökre… 

Elmélázom. Hányszor va-
gyunk így születésünk és halá-
lunk között, hogy valamilyen
élôlénnyel, legyen az ember,
állat, vagy akár növény, életút-
jaink keresztezik egymást, hol
hosszabb, hol rövidebb idôre,
hol egy életre, hol csak per-
cekre vagy pillanatokra. Sze-
mem most a gyönyörû rózsa-
csokorra téved, ami itt pom-
pázik az asztalon, kecsesen,
virulóan. A rózsák szirmai pi-
roslanak, mint a házikó falai.

Meddig lesz enyém ez a
káprázatos virág? Néhány na-
pig csupán. De a látványa, a
képe örökké az enyém marad.
Mint mindené, amivel egyszer
is összehozott a sors.

Feladó:
JéTéJé



Jól sikerültek az év elsô hónapjának programjai.
Az ausztriai sítábor 100 fôs csapata, kéz- és lábtörés
nélkül, fáradtan, de jókedvûen tért haza.

Február elején az EU-napok keretében minden osz-
tály más uniós ország életét, szokásait, ételeit, építé-
szeti csodáit kutatta föl és tartalmas, szép tablókon
tette ismereteit közkinccsé. A folyosónkon megcso-
dálható tablókat a diákönkormányzat tagjai értékel-
ték és a szoros mezônyben hat helyezést állapítottak
meg, de a többi tabló készítôit is jutalmazták.

Az EU TOTÓ is a gyerekek ismereteire, kutató-
munkájára épült. Érdekes volt tapasztalni, hogy a ki-
csik néha több információval rendelkeztek, mint
felsôs társaik.

Az angol szalon bemutatóján minden angol nyelven
hangzott el. Színdarabok, versek, mondókák válto-
gatták egymást. Minden korosztály nagy izgalommal
készült a szereplésre. Jól le lehetett mérni a fejlôdést
az elsô éve nyelvet tanuló 3. osztályosok játékos
mondókáitól a 8. osztályosok nyelvvizsga elôtti, már
komoly szókincset felmutató tudásáig. A nyelvisme-
ret láthatóan kevesebb gondot okozott, mint a sze-
replés izgalma a sok diák, tanár és szülô elôtt. Az iga-
zi jutalom számukra az volt, hogy idegen nyelven is
értették egymást, és ez jó összetartó, közösségfor-
máló erô.

Az EU-napok utolsó rendezvénye a farsang volt. A legki-
sebbek ezermesterkedtek, készítették a farsang han-
gulatát megalapozó díszeket, papírmasé álarcokat a
jelmezes felvonulásra. A sokféle jelmez közül a leg-
nagyobb sikert a tanító nénik és bácsik jól sikerült
jelmezei aratták. Beró bácsi, mint az iskola rabja lán-
cait csörögtetve, bilincsbe verve vonult, a 2. osztá-
lyosok Csaba bácsija pedig a mesebeli vadász külsô
alatt szinte felismerhetetlen volt. A gyerekek ezeken
remekül szórakoztak. Volt táncbemutató és néhány
kis jelenet is. A farsang legmozgalmasabb részét a
tréfás játékok jelentették. Az édességekrôl kiderült,
hogy néha nagyon nehéz megbirkózni velük, de a já-
tékosokon a csokik, a habos fánkok és egyéb nya-
lánkságok sem fogtak ki. Mindent sikerült elfogyasz-
tani és közben még a nézôk is jókat mulattak. A nagy

tetszésre való tekintettel jövôre még több tréfás já-
tékra lesz szükség, hogy minden érdeklôdô részt ve-
hessen a mulatságban. 

A február elejei nagy hideg újabb sportolási le-
hetôséget nyújtott tanulóinknak. Beró bácsi, Edit
néni és Géza bácsi a jól befagyott pilisszentiváni tó-
ra vitte korcsolyázni a felsôsöket. Igaz, hogy ez a ta-
nulási idôbôl vett el egy-egy órát, de nevelôtestüle-
tünk úgy gondolja, hogy a friss levegôn való test-
edzés minden tanulónknak a javára válik.

Közben a tanulmányi versenyeken is szépen helytáll-
tak tanulóink. A „Zápor” angol verseny második for-
dulójában a hatodik évfolyamosok között Galambos
Bence megszerezte a III. helyezést, és Török Réka is
a III. helyen végzett a nyolcadik osztályosok csoport-
jában.

A kerületi matematika versenyen a harmadik-ne-

gyedik osztályosok csoportjában Pál Anna a III. lett,
Parajdi Eszter a X., Halácsy Gergely a XIV. és Lenko-
vics Karolina XVI. helyen végzett. A több, mint har-
minc résztvevô között, ezek az eredmények is dicsé-
retet érdemelnek.

Közeledik az iskola névadójának, II Rákóczi Fe-
rencnek születésnapja. Március 27-én ünnepeljük a
Rákóczi napot. Minden érdeklôdô volt rákóczis ta-
nárt és diákot szeretettel várunk!

Marótiné Horváth Gizella igazgató 
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Erdôaljás családi kenutúra

Szigetközi vízitúra
július 22-29-ig, szombattól szombatig

A Szigetköz belsô vízivilágával ismerkedünk.
Több száz kis sziget, hódvárak, gátak, s kis hidak
sokasága vár minket. Dunakiliti – Kisbodak – Ás-
ványráró - Dunaszeg. Sokan viszünk kerékpáro-
kat magunkkal, s jó idô esetén átmegyünk a csal-
lóközi rafting pályára is. 

Szeretettel látjuk erdôaljás diákjainkat! Je-
lentkezés Szirtes Csabánál március 31-ig, szem-
élyesen vagy e-mailen (szirtes.csaba@gma-
il.com). Részletes túraterv az iskola honlapján
olvasható.

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk az Erdôalja úti Általá-

nos Iskolában 50 évvel ezelôtt végzett diákokat.
Az 1955-56-os tanévben végzôs nyolcadik osz-

tály osztályfônöke Szentes József tanár úr volt.
A végzôs osztály 25 tagja névsorban:
Czidra Balázs, Göblyös Jolán, Hódi Tibor, Ko-

vács Katalin, Könyves Ildikó, Könyves József, Lá-
zár Júlia, Lerner Ágnes, Meltsók Sándor, Molnár
Magdolna, Németh Éva, Papp Károly, Papp Klá-
ra, Pályi Zsuzsa, Pum József, Schramkó Éva, Sió-
völgyi Erkika, Staffel Edit, Szabó Viktor, Szentir-
may Lajos, Székely András, Szôcs Attila, Takács
Róbert, Fülöp Ervin, Szabó Erzsébet.

Kérjük mindazokat, akik tudnak róluk, értesít-
sék ôket, hogy március 27-én 10 órai kezdettel
vegyenek részt iskolánk rendezvényén, és egy
emlékezetes osztálytalálkozó részesei lehesse-
nek.

Kérjük jelezzék részvételi szándékukat az isko-
la telefonszámán (250 3269).

Az iskola vezetése, tanárai és tanulói nevében,
tisztelettel:

Marótiné Horváth Gizella iskolaigazgató

Iskolai hírek

SZÍNEK VILÁGA ALAPÍTVÁNY

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

Az ausztriai sítábor résztvevôi
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Állandó programok
Nôi torna Pilates módra, hétfô, csütörtök 8-10 h
Bridzs Klub, hétfô, szerda 18-22 h
Nôi torna, kedd, csütörtök 17.30-18.30
Kerámia szakkör, szerda 17-19 h
Hastánc kezdô,szerda 18-20 h
Társastánc kezdô  ÚJ! csütörtök 18-19.30
Társastánc haladó, csütörtök 19.30-21 h
Hastánc haladó, péntek 17-19 h
Össztánc mindenkinek, hó utolsó péntek 20-22 h
Hastánc haladó, szombat 10-12 h

BÚTORKLINIKA A HEGYEN. Mindenféle bútor javítása, fe-
lújítása, antik és stílbútorok szakszerû restaurálása! tel: 388-
2464 vagy 20-378-8017
Társastánc oktatás kezdôk részére csütörtökönként 18
órától. Elsô alkalom 2006. március 16-án. Bôvebb felvilágo-
sítás és jelentkezés Juhász Vali tánctanárnál: 30 -417-4646
Amfiteátrum Állatorvosi Rendelô, 1034 Budapest, Tímár u.
17/b. Tel: 387-8806 , 06-20-924-0009. Rendelési idô: H-P.:
de.10-12, du.15-19-ig Szo.:10-12-ig, Oltás, mûtétek, vizsgála-
tok, labor, állatgyógyszerek, microchip, állatútlevél. Kíván-
ságra háznál.

HEG
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YESÜLETE

ÓBUDA

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

AZ EGYESÜLET

HÍREI

,,Egynek minden nehéz, 

sokaknak

semmi sem lehetetlen”

Utazunk Székelyföldre
Az úticélok kirajzolódtak. A május 22-tôl 28-ig,

hétfôtôl vasárnapig tartó 7 napos út során Kalota-
szeg, Csík, Udvarhely, Háromszék nevezetességeit
nézzük meg, fôleg olyan helyeket, ahová egy utazási
iroda nem vinne el bennünket. Szálláshelyeink Kalo-
ta-Szentkirályon, Szentegyházasfalun, Sepsi-Szent-
györgyben és Torockón lesznek, magánpanziókban
vagy házaknál. Az út 46 000 forintba kerül. Ez az
összeg az autóbusz költségein túl a félpanziós (reg-
geli+útravaló, vacsora) szállások árait is tartalmazza.

A részleteket március 14-én, a 18.00 órakor
kezdôdô összejövetelünkön véglegesítjük a Teleház-
ban (Toronya utca 33.). Jelentkezni lehet már attól a
naptól, egy jelentkezési ív kitöltésével, és  10 000 Ft
elôleg befizetésével. További információ Billein Zsu-
zsától kapható a 430-1326, vagy a 30-485-0397 tele-
fonszámokon.

az Elnökség

Az Óhegy legjobb sütise
Már most készülünk az immár negyedik alkalom-

mal megrendezendô „ Óhegy napok”-ra.
Az eddigi rendezvényeken – többek között – nagy

sikere volt a zárónapra (vasárnapra) meghirdetett
„Az Óhegy legjobb szakácsa” versenynek. Idén szeret-
nénk fokozni a további kulináris élvezetekkel járó
versenyszellemet, és meghirdetjük az „Az Óhegy leg-
jobb sütise” nemes versengést.

Miután a sütemény elkészítéséhez nem tudunk
elég sütôt biztosítani, meg a sütemény elkészítése
egy kissé bonyolultabb konyhai technológiát igé-
nyel, így a versenymûveket otthon lehet elkészíteni.
Nevezési díj maga a mû, amelyet zsûrizés után az ün-
neplô tömeg természetesen felfal.

Az elsô helyezett megkapja az „Az Óhegy legjobb
sütise” megtisztelô címet, és a legfinomabbnak ítélt
pályamunkák receptjeit közkinccsé tesszük lapunk
hasábjain.

Ezen versenyen profik nem indulhatnak!
-raffi-

Köszönet
A Novath család, szülôk és gyerekek, teljes

erôbedobással készítették elô Dezsô V. torát. A
böllér felkutatását, Dezsô ideszállítását, a fûsze-
rek, eszközök, italok beszerzését, a jeles szaká-
csok felkérését, a termek berendezését maguk
szervezték. Erejük nem fogyott el a tor napján
sem, a társaság már ellazult, de ôk még akkor is
állták a sarat, Laci irányított és intézkedett ha
valami hibádzott, Ildi, Lala a büfében, Gábor
mindenütt. Ôk elfáradtak, mi meg hálából igen
jól éreztük magunkat. Köszönjük nekik.

az Elnökség
PILATES TORNA A NÉPHÁZBAN
hétfôn és csütörtökön 8-10 óráig

Reklám helyett egy

kérdés: Miért jársz ide?
Kardos Gabi (1 éve): már Hollandiában találkoz-

tam ezzel a módszerrel, és nagyon örültem, hogy itt-
hon is mûvelik, sôt még itt a hegyen is. Megmozgat-
ja azokat az izmokat is, amikrôl nem is tud az ember,
hogy létezik. Tulajdonképpen azóta nem fáj a dere-
kam.

Csukor Ili (1,5 éve): porckopásos a térdem, nem
tudok ugri-bugrizni. Viszont mozogni meg akarok.
Turzai Anikó (3 éve): közel van és jó! Vitályos Éva
(3,5 éve): Tamás egy csoda! Testi-lelki megújhodást
ad. Markó Mari (7,5 éve): az idômet, pénzemet, ener-
giámat  olyan dolgokra fordítom, amibôl komoly
hasznom származik. Annyi mondhatok, ez is igen
megéri! Simor Zsuzsa (7,5 éve): szebb, ügyesebb
akarok lenni, tartsam a kondíciómat, életkoromat
meghosszabbítsam. 140 évig akarok élni, hogy még a
dédunokáimmal is tudjak játszani. Tenki Tamás (7,5
éve): olyat taníthatok, ami jó, amiben hiszek, és ami
mûködik. M. M.

Új gondnoka van a háznak! Tóth Lajosné Évi, aki
korábban egy vendéglátónál dolgozott, szívesen
vállalta a gondnokságot. Férje, Lali a Testvérhegyen
született, a Bécsi úti óvodába járt. Szüleivel Békásra
költöztek, majd az esküvôjük után feleségéhez
Rákoskereszturra. Lali a bútorasztalosságból nyergelt
át a biztonságiôr szakmába. Zsolti gyermekük iskolás,
szakács szeretne lenni. Szandi még pici. Nagy
lelkesedéssel – na meg sok munkával – rendezik be a
kis házat, mi pedig szép reményekkel nézünk az
elkövetkezendô idôkre. Mire a lap megjelenik, ôk már
a ház teljes jogú gondnokai lesznek. (szerkesztôség)

A frász tört ránk !
Amíg 2004-ben a Népház éves gázszámlája 

607 640 Ft volt, addig 2005-ben 856 464 Ft. A 41%-os
növekedés a nyílászárók nagyjavíttatása és részleges
cseréje ellenére történt. Tanult barátunk szerint há-
rom módon tudnánk takarékoskodni: 

1. eddiginél is szigorúbb takarékoskodás az üzem-
idôkön kívül, a termosztátok pontosabb kezelésével,
esetleg automata szabályozó felszerelésével, ajtó-
csukó szerkezetek elhelyezésével.

2. az alacsony hatásfokkal üzemelô kazán lecseré-
lésével,

3. az épület, kisméretû téglából rakott, 38 cm vas-
tag homlokzati falain és a tetôn, külsô hôszigetelô
réteg elhelyezésével, és további ablakok cseréjével.

Mindegyik komoly költség. Az utóbbiak csak akkor
térülnek meg, ha azok cseréje vagy kiépítése más ok-
ból is esedékessé válik. Egyelôre tétlenül toporgunk,
és keressük, honnan lehetne pénzt szerezni. Erre a
célra pályázatok már nem léteznek. Csak magunkra
számíthatunk.

fl
Köszönet

Egy igazán jó hangulatú, vidám Farsangi bál ven-
dégei lehettünk a múlt hét végén. Mint ahogy min-
dig, úgy most is bebizonyosodott, mindez a jó szer-
vezésen múlik. Benyó Dóri, Raffinger Éva, és a No-
vath házaspár idejüket, pénzüket nem kímélve készí-
tették elô a mûsort, a termet, a büfét, profi módon.
De többet is tettek. Míg más szervezô a rendezvény
megnyitása után már csak a menetrend felett ôrkö-
dik, addig ôk más és más mûsorszámban szerepet is
vállaltak. Remélem, ôk is jól érezték magukat, mert
mi nagyon. Köszönjük munkájukat.  

az Elnökség helyett (hiszen ôk azok) 
Felcsuti László
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A Mátyáshegy

Ingatlanközvetítô 

és Szolgáltató Kft.

folyamatosan 

keres-kínál eladó

telkeket, családi

házakat

és lakásokat. 

Várhidiné Pintér Mária:

06-20-51-26-777, 

250-0921

A Csókavár
Ingatlanközvetítô Bt.

keres és kínál
házakat, telkeket,

lakásokat a hegyen 
és a síkságon.

Keressék Seres Erikát!
06-30-442-1199,

laborc2000@axelero.hu

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.

PERFETTI  
Perforált lemezek

Diszkrét varázslatok…
Nézze meg

termékeinket
a Praktiker
elôterében !

www.perfetti.hu

Radiátor- és bojlertakarások, falburkolatok, sôt…

TERMÉSZETES, FAGYÁLLÓ, KÜLTÉRI

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

garázsbeállónak,
kocka, szabályos, szabálytalan alakzatban

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

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

EGYSZER ÉS MINDENKORRA!


