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ÓBUDA HEGYVIDÉKIEK EGYESÜLETÉNEK
Az Óbuda Hegyvidékiek Egyesület
Elnöksége meghív minden egyesületi tagot
a

2005. május 17-én 17 órakor,
a Népházban tartandó

KÖZGYÛLÉSRE
Napirendi pontok:
1. Beszámoló az elmúlt év eseményeirôl. 2.
A 2004. évi gazdálkodás ismertetése és jóváhagyása. 3. A 2004. évi közhasznúsági jelentés jóváhagyása. 4. A 2005. év költségvetése.
5. A Felügyelô Bizottság jelentése. 6. Az
Alapszabály módosítása (tagságra vonatkozó rendelkezések pontosítása).
A közgyûlés határozatképtelen létszáma
esetére a következô közgyûlést ugyanezen a
napon 18 órára hívjuk össze, változatlan napirendi pontok megtárgyalására. Felhívjuk a
tagok figyelmét, hogy ekkor a közgyôlés a
megjelentek létszámától függetlenül határozatképes lesz.

VASÁRNAPI EBÉD
Május 22-én, 13.30-kor
A szakács:

BORZSÁK BENÔ
A menü: pörkölt vadászosan
Jegyek elôvételben vásárolhatók 700 Ft-ért
a Népházban (430-1326), az Erdôalja
vagy Domoszló ABC-ben csütörtökig.
(Az étel kizárólag a helyszínen fogyasztható.)

KÁDÁR PÉTER
könyvbemutatóval egybekötött
fotókiállítása nyílik
2005. május 20-án 18 órakor
a Táborhegyi Népházban,

Vidéki házak
a Kárpát-medencében
címmel.
A kiállítást megnyitja:

LAKNER ZOLTÁN
A megnyitót követôen kerül bemutatásra
Kádár Péter

MINDENNAPOK
címû fotóalbuma is.
Zenét szolgáltatnak: Ambrus Borbála,
Ambrus Virág, Kádár Ilona és Kádár Tünde
Mindenkit szeretettel vár az Egyesület Vezetôsége
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VESZÉLYES HULLADÉKGYÛJTÔ AKCIÓNAP!
Május 7-én, szombaton
VESZÉLYES HULLADÉKOK LEADHATÓK A KÖVETKEZÔ HELYSZÍNEKEN:
9-10.30
– a 137-es busz Erdôalja úti végállomása
10.45-12.00 – a 137-es busz Máramarosi úti végállomása
12.30-14.00 – a 37-es busz Jablonka úti végállomása
Támogatónk a III. ker. Önkormányzat.

VESZÉLYES HULLADÉKOK:
a festékek, lakkok, gyógyszerek, használt sütôzsiradék, növényvédô szereink, vegyszerek,
rovarirtók, háztartási vegyi áruk, lejárt szavatosságú kozmetikumok, elemek, akkumulátorok,
autóápolási cikkek, fáradtolaj, ragasztók, nyomtatók nem tölthetô tintapatronjai, tonerek,
elektronikai eszközök és alkatrészeik, izzók és neoncsövek. Ezek mind-mind veszélyes
hulladékoknak számítanak.
Aki bizonytalan abban, hogy hulladéka veszélyes hulladéknak számít-e vagy sem, illetve
bármilyen kérdés merülne fel benne, drótpostán felteheti ezeket a balazs@humusz.hu címen.

TAVASZI TAKARÍTÁS
A HEGYI UTCÁKON

Amazonbál

Találkozó május 7-én 9 órakor
az Erdôalja úti iskolánál.
A vállalkozó kedvû hegylakókat terveink
szerint kocsival visszük a különbözô
kiindulópontokra, ahonnan elôre
meghatározott útvonalon gyûjtve
érkeznek a Táborhegyi Népházhoz.
Gumikesztyût, esô esetén jó cipôt mindenki hozzon
magával, zsákot mi biztosítunk!
Támogatóink:
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
III. kerületi Önkormányzat
A megfáradt szemétgyûjtôket
ETELKÖZI PÉTER várja finom ebéddel.

Kiállítás nyílik a Népházban

RÁCZ ANDRÁS
kedvenc tárgyaiból
„A SZECESSZIÓ JEGYÉBEN” címmel
2005. május 13-án, pénteken 18.00 órakor.
A kiállítást megnyitja:

FODOR JÓZSEF
Oboán és fagotton közremûködik:

JUHÁSZ ANDREA és GYÖRGYI
A kiállítás megtekinthetô május 15-ig,
(1037 Bp., Toronya u. 33. tel.: 430 1326)
Mindenkit szeretettel vár az Egyesület Vezetôsége

A fergeteges amazonbál az idén is nagyon jól
sikerült: Szabó Magda alpolgármester asszony
kedves szavaival nyitotta meg, a hastáncos lányok mindent megtettek a látvány és a hangulat
fokozására, a zenekar is jó volt, dinamizmus és
hangerô dolgában is a helyzet magaslatán állt.
Egy hiányunk volt: K. Evelin ígérete ellenére
technikai okok miatt nem tudott eljönni, amit
nagyon sajnált a közönség.
Sok volt a vendég, legtöbbje a hegyen élô emberekbôl, családokból állt. Az amazonbál egyre
lazább, már mindenféle jelmez nélkül is bejöhettek a férfiak. Viszont ropták is lelkesen. Az
idôsebb korosztály a vége felé már se a
hangerôt, se a dinamikát nem bírta, jól esett volna egy kis laza keringô vagy valami lassú szám.
A vendégek jól érezték magukat, a bál hajnalig tartott, jó hangulatban, jó társaságban.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Hegyi portré

Májusi színházajánló

Csemez Attila – tájtervezô

„Színház
az egész világ…”

Elôzô számunkban már hírt adtunk arról, hogy a
hegy egyik régi lakóját, dr. Csemez
Attila egyetemi tanárt a Budapesti
Corvinus Egyetem
Tájtervezési és Területfejlesztési
Tanszék vezetôjét a
Köztársasági Elnök
a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével tüntette ki.
Ugyanott ismertettük nagyvonalakban a kemény munka árán szerzett, sikerekkel tûzdelt életpályáját is. Jelen interjúmat kedvenc, Árpád öregdiákos találkahelyünkön készítettem vele, és nézzék el nekem, hogy gazdag életpályájának stációnkénti bemutatásától most eltekintek, s ehelyett a mindennapjait meghatározó, átszövô, csemezattilás dolgokról kérdezem.
- Hogyan és miért kap valaki Tisztikeresztet?
- A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét mindig egy elismerésre méltó életpálya,
vagy például a tudományok valamelyikében,
esetleg annak oktatásában végzett, több évtizedes, eredményes munka jutalmául adják. Az
egyetemi tanárok esetében a kari dékán felterjesztése alapján a rektori testület dönti el, hogy a
felterjesztettek közül kinek a nevét továbbítja a
Miniszterelnöki Hivatalhoz. Engem a Kertészeti
(késôbb: Corvinus) Egyetem Tájrendezési (késôbb: Tájtervezési és Területfejlesztési) Tanszékének vezetésében eltöltött több évtizedes munkálkodásom elismeréseként, és 60. születésnapom –
sajnos aktuálissá válása – alkalmára terjesztett
föl a Tájépítészeti Kar dékánja. A Tisztikeresztet a
kormányfô adja át, illetve – az én esetemben – a
nevében, az általa megbízott oktatási miniszter,
Magyar Bálint úr tette meg ezt. Hát így kap az ember Tisztikeresztet.
- Gratulálok hozzá, és ôszintén örülök, hogy az öregdiák barátaim körében egy ilyen méltán elismert személyiség
mellett feszíthetek, és büszke lehetek rá. Szeretném viszont
megtudni, hogy mi indított el a környezet, pontosabban a
környezô természeti táj megismerése, gondozása és fenntartásának ésszerû megtervezése felé?
- Kisgyerekkorom óta lakom a Remete-hegyen,
a környezô, lágyan hullámzó, budai hegyek ölében. Természetes volt számomra, hogy csavargásaink, bóklászásaink – szüleimmel, majd barátaimmal – a közeli erdôkben, hegyoldalon, fák,
bokrok, cserjék, madarak, lepkék közelségében
zajlottak. Innen a természet szeretete és csodáinak megbecsülése. Aztán a gondoskodás és a védelem szükségessége. Hát az úgy volt, hogy az átgondolatlan és felelôtlen agyagkitermelés következtében hatalmas sebek keletkeztek a szép
hegyvidék oldalában. A károkozást tetézte még,
hogy a természetes talajállapotba vágott bányagödrök feltöltése (rekultiváció) nem folyt szakszerûen, ezért a fejtések pereme mentén a támasz nélküli talaj többször megcsúszott, további
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károkat (sebeket) okozva a környezetben (lakóházak, utak). Ezek a felelôtlen emberek által elkövetett bûnök hamar jött, intô figyelmeztetésekként
érintettek meg engem. Ifjúi daccal és lendülettel
láttam neki ezután környezetünk alapos, késôbb
tudományos megismerésének, az élô és a mûvi
környezet egymásra hatásából fakadó problémák
felderítésének. Az egyetem, a tanszéki kutató és
szervezô-oktatói munka aztán megcsillantotta
elôttem a lehetôséget arra is, hogy minél többet
tehessek a természet, a táj, és ezzel saját életünk
elfogadható fönntartásában, talán még nem késôn.
- Félig már meg is kaptam a feleletet utolsó kérdésemre, ami Csemez tanár úr legendás és komoly, akaraterôt és
erônlétet igénylô sportturista hobbiját (?) érinti. Miért e
megszállott, szinte már teljesítmény-orientáltnak tûnô természetjárás? Miért a hétvégeken megtett (és hivatalosan
jegyzett) kilométertömegek és tiszteletet parancsoló szintkülönbségek?
- Szeretem a családomat, a munkámat, a kellemes baráti társaságot, a lakhelyemet; szeretek
barkácsolni, tevékenykedni a kertünkben. Mindezek jelentik számomra a biztonságot, az erôlködés, a fáradság, a „kénytelen-kelletlen”-mentes
életmenetet. De hol marad az izgalom, a kihívás,
az engem mindig próbára tevô lehetôségek keresése? Nos, bevallom, sem a divatos, de káros
szenvedélyek nem tudtak elkápráztatni, sem a bizonytalan kimenetelô, öncélú érdekharcok. A magamat kipróbáló, izgalmas lehetôséget a természet-közelben megküzdhetô versenyzésben találtam meg. Versenyben állok a távolságokkal, a kilométerekkel, csábítanak a célok – egy-egy emlékhely, magaslat, nevezetes forrás – és nem utolsósorban az egészségôrzô túrák utáni megnyugtató
elfáradás, megpihenés. Ennyit az én kis túráimról.
Itt a beszélgetésünk végén (vagy félbehagyásakor?), mikor már kezdenek sorjában jövögetni az
öregdiákok a Kerék törzsasztalához, nem tehetek
mást, mint elmondom jókívánságaimat, és kívánok még sok ezer, eddig be nem járt, meghódítandó kilométert dr. Csemez Attilának, a természet szerelmesének.
Szász Kálmán

Május havától –
remélhetôen sokak
örömére – megpróbáljuk még személyesebbé
tenni
ajánlónkat. Kedvenceink, szeretteink
címmel
egy-egy
Óhegyen
lakó
mûvész
aktuális
színházi programjával ismertetjük meg
Olvasóinkat.
Bakó Márta mûvésznô
József Attila Színház – Gaál Erzsébet Stúdió
Csehov: A cseresznyéskert
Május 22. (vasárnap) 19:30
A Sztarenki Pál rendezte elôadásban az öreg
cseléd megszemélyesítôje, akit az eseményeket
végigkövetve, végigkísérve láthatunk. Sok bölcsesség és tapasztalat sugárzója. Csehov tán
elôre látta a mai világunkat?
Egyéb ajánlat: Thália Színház
Miller: Az ügynök halála
Május 17. (kedd), 22. (vasárnap), 23. (hétfô)
Szerencsére nem igaz a hír, hogy leveszik a
môsorról, de azért még idejében nézzék meg
Bodrogi Gyula kimagasló alakítását. Rendezô:
Alföldi Róbert.
Jegyigénylés minden elôadásra: CulturComfort Iroda – 1061 Bp., Paulay Ede u. 31. Tel.:
332-0000, e-mail: cultur–comfort@freestart.hu.
Pászti Ildikó. Jelszó: Ó-HEGY
Zsadon Andrea, Szolnoki Tibor

BÚTORKLINIKA A HEGYEN. Mindenféle
bútor javítása, felújítása, antik és stílbútorok
szakszerû restaurálása! Telefon: 388-2464 vagy
20-378-8017
AZ ÓHEGY HÍREK I.-VIII. évfolyam számait
keressük, archívumunk bôvítése céljából. Aki
megtalálja és meg tud válni tôlük, kérjük hívja
a 30-230-6994 telefonszámot.

Rácz András
Rácz András a szecesszió szerelmese. Mesterségét tekintve
gépész, mûszerész, lelke azonban a szecesszió tárgyai körül
tekereg. Ha rátalál egy csillárra, kis szoborra, forgatja,
nézegeti, örömét leli benne. Ha hibás – és többnyire az –, hát
megjavítja. A hiányzó alkatrészeit pótolja, vagy éppen egy
rátalált darabjából megtervezi az egészet. Fémet önt, fát
farag, színezi korhû technikával, és a kor iránti nagy
tisztelettel az eredeti szépségét újra megteremti. Talán
mûvész ô? Nem vallja magát annak, pedig nem csak tudja a
kor technikáját, hanem érzi, érti mûvészetét is. Talán ô
gyûjtô? Nem, biztosan nem, mert a gyûjtôk mindig afelett
szomorkodnak, amijük nincs, ô pedig annak örül, amije van,
és sorakoznak körülötte azok a tárgyak, amelyekben nem csak
a kor szelleme tûnik fel, hanem az ô keze nyoma is.
(szerk.)
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Polinézia gyöngyszemei
Semmi sem koronázhatta volna szebben Seres Jancsi pompás vasárnapi ebédjét, mint Antoni Judit nagyszerû elôadása és fotókiállítása
Polinézia gyöngyszemeirôl. De mondhatnánk azt
is, hogy nem lehetett volna tökéletesebb elôkészítése Antoni Judit Polinézia gyöngyszemeirôl
szóló elôadásának és ugyanerrôl bemutatott fotóinak, mint Seres Jancsi szemet-szájat gyönyörködtetô, zöldborsós csirkepaprikása, amit „édesapa módjára” készített s tálalt elénk. Magam

sem tudom, melyik megközelítés a megfelelôbb,
én most mindenesetre a Polinéziát bemutató
elôadásról szeretnék írni, megpróbálván képet
adni róla képek nélkül is.
Judit egy olyan világról hozott nekünk hírt –
gördülékenyen és ritkán hallható közvetlenségû
elôadói stílusban –, ahová talán mindnyájan vágyódunk egy picit, de valószínûleg igen kevesen
juthatunk el. És, ha el is jutnánk, nem biztos,
hogy olyan értô néprajzosi és régész szemmel
Antoni Judit férjével és fogadott testvérével

Amazonbál

Vasárnapi ebéd hamar kiürült Seres Jani bográcsból

látnánk mindazt, amit ô vizsgált, kutatott, megnézhetett ott. Abban pedig egészen biztos vagyok, hogy mind Polinéziáról, mind a gyöngyszemeirôl egyikünk sem tudna olyan szemléletes,
és tudományossága, alapossága mellett is
annyira emberközeli beszámolót adni mások
számára, mint ô.
Nagyon köszönjük neki, hogy a robbantásokról, erôszakról és egyéb sokkoló kellemetlenségekrôl híreket adó, médiás világunkban egy kis
idôre elringatott minket az utolsó paradicsomok
egyikérôl szóló, igaz meséjével.
Szász Kálmán

Szeretettel meghívunk mindenkit
a kárpátaljai tanulmányútra

(Folytatás az 1. oldalról)
Köszönetet szeretnénk mondani a Népház vezetôségének a lehetôségért, a program szervezéséért Benyóné dr. Mojzsis Dórának, közremûködéséért Soós Ibolyának, a büfében való helytállásáért Gib Erikának, és mindazoknak, akik segítettek nekik.
Köszönettel tartozunk továbbá az est szponzorainak: AURA Elsô Exotikus Lakberendezési és
Ajándék Központ, III. Vihar u. 22., Fleurop–Magyarország Virágbolt, III. Vörösvári út 13., RÓZSA
Hastáncos Ruhák, III. Kiskorona u. 8., Kreativ
Hobby Bolt, Flórián Üzletközpont, I. emelet.
Jövôre veletek ugyanitt!
Gál Kati

Mint már bizonyára ismeretes, Egyesületünk
május végén a Braunhaxler Egyesület tagjaival
Kárpátaljára látogat. Az utazásnak több célja van:
• mindenekelôtt, hogy megismerkedjük a magyarlakta területnek azzal a részével, ahová nem
könnyen juthatunk el, lakóival, tájaival, mûemlékeivel, mûvelôdéstörténeti, mûvészeti emlékeivel.
• felvegyük a kapcsolatot a II. Rákóczi Ferenc Emléktársaság tagjaival, valamint
• a Braunhaxler Egyesülettel kibontakozó kapcsolatainkat közös tanulmányúttal tegyük színesebbé.
Az útitervet olyan társunk állította össze, aki
nagy helyismerettel és személyes kapcsolatokkal
rendelkezik. Mindez lehetôvé teszi számunkra,
hogy többet lássunk, halljunk Kárpátalján, mint
az, aki utazási iroda szervezésében járja körbe a
vidéket. Önköltségen utazunk, senki nem nyerészkedik rajtunk. Az útiterv pontos, de nem kötött.
Elôzetes találkozónkon felvetôdô kívánságok be-

ültethetôk a programba, és ha valaki ismereteivel
azt gazdagítani tudja, szívesen fogadjuk.
• Idôpont: 2005. május 26. (csütörtök) – május 31.
(kedd). Részvételi díj: 38 000 Ft (szállás, háromszori étkezés, közös belépôk és ajándékok). Jelentkezni lehet a kitöltött jelentkezési lap leadásával és a 15 000 Ft elôleg befizetésével. A teljes összeg május 19-ig fizetendô be.
• Az úttal kapcsolatosan két megbeszélést tartunk: 2005. május 12. csütörtök 18.00 óra: útiterv ismertetése, egyeztetése, véglegesítése,
2005. május 19. csütörtök 18.00 óra: felkészülés
és a részletek megbeszélése.
A közeli idôpont miatt az utat már április 16án meg kellett hirdetnünk interneten, így a 30 fôs
autóbusz közel fele már megtelt. Az igazán érdekes és tartalmas utazás részletes programja, valamint a jelentkezési lap beszerezhetô a Népházban, vagy olvasható a www.ohegy.hu weblapon.
Az Egyesület Elnöksége

az urak a korcsmában csillapíthatják szomjukat
jóféle nedôkkel.
És mindenki szavazhat az elfogyasztott ételremekek alapján a 2005. év legjobb óhegyi szakácsára! Végül, de nem utolsósorban az Óhegy NaCélunk, hogy a kedves résztvevôk, érdeklôdôk sét. Gyönyörködhetnek a török rabnôk táncában, pok során leginkább jeleskedôk elnyerhetik a lo– kicsit visszarepülve az idôben – egy igazi, ha- és kipróbálhatják magukat kockavetésben. Tanúi vagi címet!
misítatlan középkori vásári forgatagban érezzék lehetnek lovagi párviadaloknak, miközben a
Kedves Olvasók! Reméljük, felkeltette érmagukat. Találkozhatnak itt jósnôvel, szerzetes- jobbnál jobb fôzômesterek ínycsiklandó étkei deklôdésüket a középkori kavalkád programja,
sel, lovagokkal, apródokkal, udvarhölgyekkel. rotyognak a bográcsokban. Míg a hölgyek a vá- és minél többen látogatnak majd el a rendezvéKalodába zárathatják rendetlenkedô gyermekei- sári portékák között válogatnak és a gyermekek nyekre.
ket, és megnézhetik a boszorkány megvesszôzé- a középkori játszóházban múlatják az idôt, addig
Benyóné dr. Mojzics Dóra szervezô

Középkori életképek, bográcsfôzô verseny
és vásár az Óhegy Napokon, június 12-én
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Élhetô, fenntartható környezetért…
Környezet Munkacsoport tájékoztatója
Legközelebbi jeles dátum: MÁJUS 7, VESZÉLYES HULLADÉK GYûJTÉS. Elôzô számunkban
összegyûjtöttük a háztartásunkban elôforduló
veszélyes hulladékokat. Emlékeztetôül: festékek,
lakkok, gyógyszerek, használt sütôolaj, növényvédô szerek, vegyszerek, rovarirtók, háztartási vegyi áruk, lejárt szavatosságú kozmetikumok, elemek, akkumulátorok, autóápolási cikkek, fáradtolaj, ragasztók, nyomtatók nem tölthetô tintapatronjai, elektronikai eszközök és alkatrészeik,
izzók és neoncsövek, mind-mind veszélyes hulladékoknak számítanak. Az akció az Önkormányzat
és az Egyesület összefogásaként jön létre.
Nagy büszkeséggel tölthet el bennünket, hogy
Szabó Magdolna környezetvédelemért felelôs alpolgármester asszony az Amazon-bál megnyitóján elhangzott szavaival éppen az Egyesület környezetvédô tevékenységét emelte ki.
Legutóbbi ülésünk témái a szemetes közterületek és a gondozatlan erdôk voltak. Röviden áttekintettük eddigi eredményeinket: a közlekedési tükör a Királylaki-Erdôalja út találkozásánál
(sajnos azóta betörték, de új nekifutásként fémtükörrel próbáljuk pótoltatni.) és a Népházban
elhelyezett elemgyûjtôt.
Folyamatosan végzendô feladataink: a Viharhegyi úti megállóban BKV utasváró visszaállítása, a Jablonka úti közpark megvalósítása, utcanév
táblák elhelyezése, továbbá a hegy geológiai, tájképi értékeinek megismertetése az Óhegy Hírekben, bízva abban, hogy védelmükre, megôrzésükre is sor kerül.
FOGADD ÖRÖKBE A BUSZMEGÁLLÓT néven
folyamatos együttmûködésre hívjuk kedves
szomszédainkat. Mintha nem is ugyanazon a környéken járnánk, amikor a buszból kinézünk.

Az Óhegy Egyesület
Környezet Munkacsoportjának
következô találkozója
május 9-én, hétfôn 19 órakor
lesz, a Táborhegyi Népházban.
Találkozó témája ezúttal a szomszédos erdô.

Vendégünk lesz
Lomniczi Gergely,
a Pilisi Parkerdô Rt.
tájékoztatási fômunkatársa.
A munkacsoport nyitott, mindenki jöhet.
Az is, aki észrevételeivel,
szakmai felkészültségével, vagy épp
segítôkészségével kíván részt venni
a problémafeltáró, egyeztetô, célmeghatározó, feladatmegosztó megbeszéléseken.

Ugye, nem kell külön meghívó?
Szemmel láthatóan a legjobb kezekben van a
Máramaros úti végállomás és az Erdôalja útHedvig utca sarkán lévô is. Az elhanyagolt, szemetes megállók további szemetelésre késztetnek
egyeseket, ennek kell elejét vennünk.
Köszönettel tartozunk a Farkastorki lejtôErdôalja út találkozásánál lévô háromszög közterületének beültetéséért Mészáros Gézának.
Továbbra is várjuk hadra fogható hegylakók jelentkezését: fogjunk össze természeti, épített értékeink megôrzéséért, élhetôbb, lakható környezetünk fenntartásáért!
PZS

A füst nem áll meg a telekhatáron!
A kerti hulladékégetô szomszédokhoz szólok,
akik rendszeresen szennyezik a levegôt, hiába tiltja rendelet, hiába oszt idônként az Önkormányzat
ingyenes zsákokat az avar gyûjtéséhez és elszállíttatásához, Önök közül valamelyikük valamit mindig éget, vagy órákig csak hagyja füstölni.
Gondoltak-e a szomszédokra és saját magukra akkor, amikor tüzet raknak? Általában nem
csak száraz, hanem rohadt leveleket, nedves ágakat is égetnek, így a keletkezô gázok még jobban
irritálják a nyálkahártyát, és okozói különféle allergiáknak. Sôt, sokan még egyéb szemetet, pl.
nylon zacskót, csomagoláshoz alkalmazott hungarocellt is égetnek velük, aminek füstje igazán
mérgezi a szervezetet. A tüdônknek, ha nem is
érezzük azonnal a hatását, árt a különbözô kémiai anyagokat tartalmazó füst belégzése (fôleg a

hulladékégetô kap belôle jó töményen!). Az asztmások is gégegörcsöt kaphatnak tôle. Csodálkozunk azon, hogy mennyi allergiás beteg van?
Nem csak a parlagfû a hibás, bár az külön cikket
érdemelne!
Önkormányzatunk 2/1994.(III.10.) 6/2002.
(III.4.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalta
az avar és a kerti hulladék égetésének szabályait. E szerint „…a rendszeres szemétszállítás alá
esô ingatlanokon keletkezô avart és kerti hulladékot az ingatlanon belül kell komposztálni, vagy
a rendszeresített hulladéktárolóban … elhelyezni úgy, hogy azok a szokásos módon üríthetôk legyenek.”
Erre a célra 190 Ft-ért lehet vásárolni a Testvérhegyi út 10-ben sárga, falevél elszállítására
való zsákot. A díjban az elszállítás is benne van.

Kérjük segítse adója 1 %-ával alapítványunkat!
SZÍNEK VILÁGA ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18085208-1-41
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Kerti dolgaink
Április lehetett volna a legszebb kerti
hónapunk, ha rengeteg esôjével nem tartotta
volna bent a házban a kertészkedni szeretô
embert. Sok növény elvirágzott, de keveset
láttunk belôle. Májusra sok munka maradt,
vegyük sorra ezeket.
Az elvirágzott hagymás növények magszárait
törjük ki. Ezzel elôsegítjük, hogy a hagyma
növekedjen, jól beérjen.
A pázsitok gyomtalanításának is ez a hónap az
ideje. Ha vegyszeres gyomirtást végzünk, nagyon
fontos a kezelési útmutató betartása. Általában
a legjobb nyírás után 3-4 nappal elvégezni azt.
Az elvirágzott díszcserjék megnyírásának és
megtisztításának is most van az ideje.
Azt hiszem, ebben az évben is sok gondot fog
okozni – elsôsorban csonthéjasoknál – a
monília. A virágzáskori esôk nemcsak akadályozták a permetezést, hanem a fertôzést is
elôsegítették. Ha a virágon keresztül a gomba
bekerült a vesszôkbe, már nehéz megállítani.
Talán leghatékonyabb a fonnyadt levelek és
vesszôk levágása.
Kiültethetôk a dáliák, kannák, kardvirágok. Ha
a lakásban tartott, elvirágzott rododendront
kiültetjük, ki kell törni a lenyílt virágokat a
bimbóképzôdés érdekében.
Kivihetôk a vízinövények, a balkonládák is.
Tennivaló van bôven. Ezekhez kíván az áprilisinál jobb idôt:
Ort János kertész
Amikor befizetett adójának 1%-a fölött
rendelkezik, kérjük jelölje meg:
Kedvezményezett neve:
Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete

Adószáma:18088476-1-41
„Égetés a kerület egész területén október-november, valamint február-március hónapokban
csütörtöki és szombati napokon 10.00 - 15.00 óra
között megengedett …. Párás, ködös, szeles
idôjárás esetén az égetés tilos!”…”Veszélyes hulladék, vagy annak minôsülô bármilyen egyéb
hulladék égetése TILOS !”
Bár már itt tartanánk, és csak a kijelölt
idôpontban égetne, akinek nagyon muszáj!
„Az, aki a tilalom ellenére avart, illetve kerti
hulladékot éget,”…”szabálysértést követ el, mely
cselekményért 30 000 Ft-ig terjedô pénzbírsággal
sújtható.”
Talán nem büntetni, hanem egyszerûen tájékoztatni kell mindenkit a rendeletrôl, és fôleg
az égetés veszélyeirôl. Talán elég kérni is a kedves Szomszédokat, hogy senki ne csináljon
olyan tevékenységet, ami másokat zavar vagy
akadályoz abban, hogy akkor üljenek ki a kertjükbe, amikor akarnak, és élvezhessék a természetet, a friss hegyi levegôt. Az égetést nem lehet a saját telken belülre korlátozni. Csupán a
tûzrakás helye van a saját kertben, de az égetés
káros mellékterméke, a füst, nem áll meg a telekhatáron!
Fischer Vera
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Emlékeznek a fenyvesek II.

Fenyvesbôl lomberdô
A múlt lapszámban bebarangoltuk a Hármashatár-hegyet, és megismerkedtünk a feketefenyvesek történetével. Itt az idô megtalálni a választ a télen kezdôdött fakitermelésekre! Sajnos az elmúlt években a
feketefenyô pusztulni kezdett. A
pusztulási folyamat több tényezôre
is visszavezethetô, alapvetô szerepe
van benne a gyenge termôhelyi viszonyoknak, valamint a fák magas
korának (100-110 éves fenyvesek is
vannak errefelé). Az idôs fákat az elmúlt két nagyon száraz nyár legyengítette, így fogékonnyá váltak a
Sphaeropsis sapinea és a Cenengium ferruginosum nevû gombák fertôzésére. A fertôzés következtében a
tûlevelek, a hajtáscsúcsok, súlyosabb esetben az egész hajtás vagy
akár az egész fa elszárad, elpusztul.
A gombák ellen védekezni nem lehet, csak megelôzni lehet a támadást a termôhelynek megfelelô fafaj ültetésével, illetve az idôs állományok idôben történô kitermelé- A kiöregedett fenyôerdôt a lombos újulata váltja fel
sével. A fertôzés fellépése után a
pusztuló fákat minél hamarabb ki kell vágni, egy- telen vágják ki az összes fenyôfát, nehogy megrészt a balesetveszély miatt, másrészt mert az el- ismétlôdjön a múlt századi erózió. Fontos tehát
haló faanyagba beköltözô szú és cincérfajok el- a talaj borításának folyamatos fenntartása. Szeszaporodva az egészséges állományokat is vesz- rencsére az eddig a fenyves alján "várakozó" lomélyeztetik. Az ültetésük óta eltelt egy évszázad bos fajok megtalálhatók az egész területen, és
alatt a fenyvesek alján azonban termôtalaj kép- csak arra várnak, hogy fényhez jutva növekedni
zôdött, amelyben megtelepedtek a szél vagy a kezdhessenek. Az így születô új erdô természetmadarak (például a szajkó) által terjesztett ôs- szerû, az eredeti állapotoknak megfelelô összehonos lombos fafajok, mint a virágos kôris, a ju- tételû lesz, és hosszú távon is stabil életközösharok, a molyhos tölgy vagy a cser. Ezekbôl a fa- séget alkot. Az átalakítás folyamata azonban
jokból nevelik az erdészek az új erdôket. A beteg nem megy egyik évrôl a másikra, több tíz évnek
fenyôfák kivágása után annyi fény kerül a talajra, kell még eltelnie, amíg a fenyvesek helyét teljehogy a lombos fajok gyors növekedésnek tudnak sen átveszi a kôris és a tölgy.
indulni. Vigyázni kell arra, hogy ne egyszerre, hirLomniczi Gergely

Kádár Péter: MINDENNAPOK

Képes gondolatok
Azt mondják, a fénykép örökkévalóvá teszi a
pillanatot.
Szerintem az album, a mappa a fénykép
temetôje. A zacskókban, fiókokban, fájlokban
tárolt képek ezrei kinek mondanak valamit?
Egyáltalán, ki nézi meg? Húsz év múlva, amikor
az egész fiók kiborul a földre, leszakad a polc, és
talán nem a szemétbe kerül a sok színes papírvacak, esetleg valami ismét megelevenedhet. De
ehhez kell az, aki nézi.
Egy pillantás a falra akasztott keretre, egy
tárcából kicsúszott arcra, egy emlék, egy közelítünk hozzá.
A fénykép segít egy látványt felidézni, egy
gondolat, a kép éledni kezd. A kép nem az a
kétdimenziós papírfelület, amit kezünkben álmot tovább gondolni, egy emléket újraélni. A
tartunk. Az csak az egykori valóság lenyomata, kép addig él, amíg bennünk él.
Ebben segítenek a fényképek.
ami ismét valósággá válhat, ha nyitottan
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Linó, rézkarc,
papírnyomat, hidegtû
technikával készült alkotásokat láthattunk a
2005. április l4-én megnyílt legújabb kiállításon
a Népházban. A bemutatott anyagot Holup Márk
és Sebestyén Bence neve fémjelezte. A két jeles
mûvészpalánta még fôiskolás, a szentendrei
„AGY”, azaz Alkotó Gyermekek Mûvészeti Szakiskola felsôfokú tagozatán.
A kiállítást, képgrafika tanáruk közbejött más
elfoglaltsága miatt, a kedves szülôk mutatták be
az egybegyûlteknek. Ez csak fokozta az est családias hangulatát. Sebestyén apuka, az ismert
festômûvész, kiemelte a fiúk érdeklôdô komponáló készségét, a színkeresést. Erre a pályára az
a kreatív ember menjen, akinek jó rajztudása, kifejezett kézmûves készsége van. Mint korábbi cikkünkben említettük, jelen esetben mindkét fiatalember már az általános iskolában sikereket ért
el e téren. Holup anyuka kedves, ajánló szavait
Pákolitz Mihály: A világ és benne mi c. versével
tetézte.
A képek javarészt az iskolai tevékenységükrôl
tájékoztattak. Az alkotók elmondása szerint azonban jelentôs, tananyagtól független gondolatot is
feldolgoztak. A fiúk természetkedvelô, kiránduló
emberek. Visszatérô téma képeiken a természetben szerzett impresszióik. Forma- és színviláguk
is ezt követi. Találkozhatunk távol-keleti kultúrák
ihlette képpel is. Itt a szemlélô továbbgondolhatja az alkotó elképzelését annak alapján, hol és
mennyit hallott a távoli kultúrkörbôl.
Az estét Márk és Bence közös muzsikálása koszorúzta. Két gitárra és kongára írt különös zenéjükkel leptek meg minket. A doboknál Porteleki
Áron barátjuk jeleskedett. Mint ismeretes, Holup
Márk hegyi gyerek. Itt született és cseperedett,
halad jól választott életútján a szemünk elôtt. Jó
látni azokat a családokat, ahol gondos szeretettel nevelik a gyermeket és lehetôséget adnak az
adott pályához szükséges képzettség megszerzéséhez. Gratulálunk a szülôknek is!
A közönség iskolatársakból, szülôk-nagyszülôk
örvendezô csapatából állt. A fiúkat, akik jó
kézmûves módjára elkészítették és prezentálták a
„mustrát”, a hagyományos „hamuban sült” pogácsával indítottuk útjukra, mint a hajdanvolt szorgalmas vándorlegényekkel is tették. Pezsgôvel kívántunk még sok sikert és jó egészséget az ifjú
mûvészeknek. A büféasztalon, a vázában hegyi
tulipánokat láttunk. Végre itt a tavasz, ezt közvetítették a virágok, és tették még üdébbé a szép,
derûs estét és a bemutatott képek feletti örömünket.
W. Grass
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Ismerjük fel és óvjuk természeti kincseinket!

Rekviem egy „tenyérnyi” természetért
A régi Táborhegyi úti temetô (1881-1909) Farkastorki úti maradványa kellemes természetes
környezetet biztosít a hegyre araszoló autósoknak, autóbuszon utazóknak, ill. a járdán gyaloglóknak. Sajnos egy része már áldozatul esett a
parkolók építésének! Vajon megússzák-e a növények és állatok a tervezett építkezéseket?
Legszembeötlôbbek a cserjék. Már kora tavasszal fehérbe öltöznek a kökények (Prunus spinosa) (02.11.), rózsaszínûek az elvadult mandulák
(Prunus dulcis). Ezeket követik a virágzásban a
virágos kôrisek (Fraxinus ornus) (03.04.). Fehérbe
öltöznek a galagonyák (Crataegus sp.) (02.11.) a fagyal (Ligustrum vulgare) (03.12.) bokrai. Lila színükkel és illatukkal a májusi orgona (Syringa vulgaris) (04., 01-02.), rózsaszínû nagy virágaikkal a

vadrózsák (Rosa sp.) (02.11.) kelletik magukat a
megporzó, éhes rovaroknak. Májusban kezd virágozni a veresgyûrû som (Cornus sanguineum) (V.VI., XI.-XII.N.E. Részletesen l. késôbb). A cserjék
nagyobbik része terméseikkel ôsztôl a madaraknak táplálékot jelentenek. A szúrósak fészkelô
helyet biztosítanak apró énekeseknek.
A cserjék alatt színes szônyeget alkotnak a
lágyszárúak.
Áprilistól nyílnak az ibolyák (Viola sp.) (03.05.),
a fürtös gyöngyike (Muscari racemosum) (04.04.), a
kis télizöld meténg (Vinca minor) (03.04.) kék lila virágai. Az utóbbiak valószínûleg a temetô maradványnövényei. Májusban bontja feltûnô lenkék
virágait a hegyi len (Linum austriacum) (N.T.E. V.X. Részletesen l. késôbb). Nyáron kezdenek virá-

gozni a zsályák (Salvia sp.) (03.10.), a csabaire
(Sanguisorba minor) (03.07.), a védett budai imola (Centaurea Sadleriana) (02.07.). A füvek között
kúszik az örökzöld borostyán (Hedera helix)
(03.12.). A mészkô kibúvásokon egész évben a fehér varjúháj (Sedum album) (03.07.-08.) húsos levelû zöld foltjaiban, nyáron fehér virágaiban gyönyörködhetünk, és a faligyikok sütkéreznek a napon. Vajon meddig okoznak üde zöld foltot a házrengetegben?
Külön örömöt jelentene, ha eltûnnének a rendetlen emberek eldobált szemetei és nem is kerülnének vissza! Környezetünk nem ér véget a kerítésünkkel!
(A zárójelben lévô számok az eddigi megjelenések idôpontjait jelölik.)
Stollmayer Ákosné

Fészkelô madarak a kertben

Kicsi, de az enyém!

Egy ismert mondást a madarakra alkalmazva nyugodtan mondhatnánk: mutasd a
fészkedet, s megmondom, ki
vagy! A madarak közül jó néhány valóságos fészeképítô
mûvész, de a szerényebb fészek éppen úgy jellemzô az adott fajra, mint a
mestermû. Minden fajra jellemzô, hová építi a
fészkét, milyen formájú, milyenek a tojásai.
A költési idô a madarak életében egy viszonylag rövid idôszak, de az ugyancsak rövid énekesmadár-élet szempontjából a legfontosabb élettevékenység. A legtöbb énekesmadár csak erre a
rövid idôszakra áll párba, de van azért jó néhány
faj, pl. a fecskék és a cinegék, amelyek az elôzô
évi társsal alapítanak családot.
A költésben és a fiókák nevelésében a hím és
a tojó különbözô mértékben vesz részt, de általában mindkét szülô ,,munkájára’’ szükség van
ahhoz, hogy a költés sikeres legyen. A fészeképítést legtöbbször a hímek kezdik, amit azután a
tojóval együtt fejeznek be. Esetenként a tojó
egyedül építi a fészket, ezután naponként rak le
egy tojást, ami pl. egy 16 tojásból álló kékcinege-fészekaljnál nem kis teljesítmény. Egy-egy tojás tömege kicsit több, mint 0,1 gramm, a madáré pedig 20 gramm körül mozog. Az odúlakó fajok - cinegék, örvös légykapó, csuszka stb. -,
amíg nem teljes a fészekaljuk és táplálkozni lerepülnek róla, fészekanyaggal betakargatják a tojásaikat. Ez egyébként az
egyik legkritikusabb idôszak, s a madarak igen érzékenyek a zavarásra. Ha
nincs kellô nyugalmuk,
sokszor még el is hagyják
a fészket; a tojások kihûlnek, az öreg madarak pedig máshol kezdenek új
költéshez. Miután teljes a
tojásszám – ami egyéb-

Az ökológiai tévcselekedeteknek se szeri, se száma. A kellô mértékben elôre nem látó, a lehetôségeket helytelenül felmérô, a rosszul értelmezett
kertszeretet sok bosszúságot, kudarcot okozott a
tulajdonosnak. A felszín megbontása, a talajvízmozgás megváltoztatása, az eredeti növénytakaró
pusztítása, az intenzív kertmûvelés felhagyása kedvezôtlen ökológiai és tájképi következményekkel
járt. Az egyik Makkosmária közeli kisház homlokzatán a ’70-es évek elején olvastam: Kicsi, de az
enyém! Az egymás mellé, egymás alá és fölé rendelt munkahelyi, és részben lakóhelyi hierarchiában a kiskert volt az egyetlen hely, ahol mindenki
kiélhette kreativitásának szélsôséges szeszélyeit:
ôsgyepet törhetett fel a hegyoldalon, hogy azon zöldséget termesszen, ôshonos erdôt irtott ki, hogy gyümölcsfákat ültessen,
mélyfekvésû területet töltött fel, hogy kertészkedjen…
A kerti önmegvalósítás újra reneszánszát éli, ma
kevésbé a kiskertekben, sokkal inkább a családi házak, villák körül „kertészkednek” az újgazdagok…
Mit ültessünk, illetve mit ne ültessünk?
A Kiscelli-fennsík, a hegylábi lejtô termôhelyi
adottságai kedvezônek mondhatók. Mégis vannak
korlátozó tényezôk: viszonylag kevés a csapadék és alacsony a relatív páratartalom, gyorsan kiszáradó, agyagos,
meszes a talaj.
A kert a táj mikrokozmosza – írta évtizedekkel
ezelôtt az ismert holland tájépítész. Ha valóban a
budai hegyvidék közelségét akarjuk hangsúlyozni,
akkor ne ültessünk páraigényes örökzöldeket, mészérzékeny díszcserjéket és évelôket, magas vízigényû növényeket.
Aki a mûvi elemek túlsúlyával jellemezhetô lakókörnyezetben mégis egzótákban, tájidegen növényfajokban óhajt gyönyörködni, annak biztosítania
kell a kerti tér „lezárását” a páradús levegô megtartása érdekében, a talaj javítását vagy cseréjét, és a folyamatos tápanyag-utánpótlást, valamint a rendszeres öntözést.
A növénytorzók, a pusztuló fák látványának, az
áthatolhatatlanul sûrûvé vált növény-együttesek
kialakulásának megelôzése, a nagy szintkülönbségek, magas támfalak, meredek rézsûk és kocsilehajtó rámpák, a giccses megoldások elkerülése érdekében célszerû a ház tervezésekor, de a kert kialakításakor mindenképpen kerttervezô és/vagy dendrológus szakemberhez fordulni.
Csemez Attila
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ként függ a táplálékbôségtôl s az idôjárási viszonyoktól is –, a tojó kotlani kezd. Egyes fajoknál
a hím feladata a kotló számára a táplálék biztosítása, bár néha-néha az is lerepül a fészekrôl. A
hím ilyenkor fokozottan ôrzi a pár által birtokba
vett területet, énekével állandóan jelzi, hogy a
terület foglalt. A tojások általában 14 nap alatt
kelnek ki. A fiókák további 14-15 nap alatt érik el
a röpképességüket. Nevelésükben rendszerint
mindkét szülô részt vesz. A hímek énekének intenzitása ilyenkor már csökken, s a másodköltés
idôszakában, ha van, még rövidebb idôszakra
korlátozódik.
Néhány ház körül, kertben, parkban fészkelô
madárfaj: odúban fészkelnek: széncinege, barátcinege, fenyvescinege, kékcinege, csuszka, mezei
veréb, seregély, házi rozsdafarkú, maguk által
ácsolt odúban fészkelnek: nagy fakopáncs, közép fakopáncs, balkáni fakopáncs, kis fakopáncs, bokorban fészkelnek: énekes rigó, fekete rigó, zöldike,
kenderike, épületek repedéseiben, farakásokban, kôrakásokban fészkelnek: házi rozsdafarkú, kerti rozsdafarkú, barázdabillegetô, eresz alatt fészkel: molnárfecske, nyitott épületekben, istállókban fészkel: füstifecske, fák koronájában fészkelnek: tengelic, erdei
pinty, sárgarigó, csicsörke, balkáni gerle.
©Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület,
kiemelten közhasznú társadalmi szervezet - Adószám:
19001243-2-43. Számlaszám: 11712004-20011215
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Drog! Drog! Drogveszély!

A család megtartó szerepe
Az Országos Bûnmegelôzési és Közrendvédelmi Kht. és a Jövôbarát Alapítvány – közös
szervezésben – „Szabadon élj!” címmel konferenciát tartott a SYMA csarnokban, április 2-án
a drogfogyasztás megelôzésének jegyében. A
konferencián a meghívott érdeklôdôkön kívül
részt vettek civil szervezetek, felkért szakértôk
(pszichológus, kriminológus, rendôr alezredes
stb.) is. Pindroch Csaba színmûvész és Barabás
Éva, a konferencia szóvivôi, az ügy mellett elkötelezett erkölcsi támogatókként vezették a rendezvényt.
A rendezvény elsô részében sorban bemutatkoztak a civil szervezetek, az elôadásaik közti
szünetben pedig a Földessy Margit stúdió növendékei és a Jövôbarát Alapítvány fiataljai – közösen – aktuális betétdalokat adtak elô a „Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról” címû
rockoperából.
A Drog Stop képviselôi elmondták, hogy civil
szervezetük telefonszolgálatot tart fenn a drogozás, a drogok iránt érdeklôdô felnôttek és gyerekek (fiatalok) részére. Megtudtuk tôlük, hogy a
hét napjai közül a péntek a „drog nagy napja”.
Ezen a napon a segélykérô és tájékozódó jellegû
hívások száma nemegyszer meghaladja az 5000et is. A telefonálók közül a legnépesebb a 14-17
év közötti fiatalok korosztálya. Legtöbben az
LSD, a Speed és a Cannabis nevû drogokkal
kapcsolatban érdeklôdnek, ugyanis ezek a
leggyakrabban használtak ma Magyarországon.
A Kapocs alapítványról kiderült, hogy tanácsadó szervezet, és naponta 10-18 óráig a Petôfi Csarnokban szervez találkozókat az érdeklôdôk részére a drogügyben jártas szakemberekkel, valamint a kiadványok terjesztése
mellett segítséget nyújt azoknak, akik eredményesen szeretnének – magánemberként – segíteni drogosoknak.
A Tiszta jövôért Kht. az ország különbözô városaiban négynapos (bennlakásos) kurzusokban
pedagógus továbbképzést tart, ahol a szenvedélybetegségek alapos ismertetésén kívül felkészíti a tanárokat a drogfogyasztás megelôzésének eddig ismert leghatékonyabb módszereire.
A Vargabetû Klub – Mûhely Egyesület Békásmegyeren és a Kaszásdûlôi „Birs” klubban
mûködik. Többek között a növényvilág „ünnepei”-hez (cseresznyevirágzás, borsóérés stb.)
kapcsolódó kerti partikat szerveznek, varró- és
számítógépes mûhelyeket tartanak fenn, ahová
meghívják és ahol foglalkoztatják az eltekergô,
céltalan vargabetûket leíró, a drogfogyasztás
beszívó örvényétôl veszélyeztetett fiatalokat.
A Jövôbarát Alapítvány társalgó-, sportlehetôségeket is biztosító klubokba igyekszik
„begyûjteni” a fiatalokat, ahová gyakran meghívnak közismert embereket, akik életpályájukat elmesélve megpróbálják „pozitív” irányba terelni
a bizonytalankodó, kételyekkel küzdô „jövô
nemzedéket”. Érdekes elvet fogalmazott meg
elôadójuk egy felmerült kérdés kapcsán: „Esé-

lyed lehet a káros szenvedélyek elhagyására akkor is, ha megpróbálsz arról valaki mást leszoktatni.” Megszívlelendô gondolat!
A civil szervezetek bemutatkozása és az azt
követô ebédszünet után a szóvivôk kerekasztalbeszélgetésre invitálták meg a közönséget, a
szervezetek képviselôit és a meghívott szakértôket.
A konferenciának ebben a második részében
érdekes megvilágításba került a drogmegelôzésrôl kialakult korábbi vélemény. Maguk a
szervezetek ismerték el, hogy tevékenységük
manapság még inkább tüneti kezelés-jellegû,
mint megelôzés, szakszerû prevenció. Segítô kezüket már ôk is csak a megtévedt, legjobb esetben a még csak elbizonytalanodó fiatalok felé
nyújthatják ki. De honnan és miért e sok bizonytalan, céltalan, elhagyott fiatal? Kiderült, hogy a
kérdésre adható válasz meglehetôsen kemény
és nagy horderejû, és a következôképpen hangzik:
Napjaink verseny- és teljesítményorientált világában a szülôk legtöbbször csak képességeik,
erejük maximális kizsigerelésével tudnak a kihívásoknak megfelelni, talpon maradni. „Ha nem
vagy versenyképes, lemaradsz” – szajkózzák
úton-útfélen a fülünkbe a pénzvilág hajcsárjai.
Azt persze elfelejtik hozzátenni, hogy ha versenyképes vagy, akkor is lemaradhatsz. Igaz, akkor csak az életrôl.
Sajnos, így nemhogy a gyereknevelésre, de
gyakran önnön regenerációjára sincs ideje a
szülôknek. Az életet megérteni, az életre készülni akaró gyerekek problémáinak feloldására
könnyû, lényegében viszont a legértelmetlenebb módszernek tûnik az, ha pénzt nyomva a
markukba a lélektelen anyagi világ „gyógyírjaival” próbálják magzatuk lelki sebeit, sérüléseit
orvosolni. Válasz helyett magyarázkodás? Hová
vezethet ez? A feleletet mindnyájan tudjuk: oda,
hát persze, hogy oda, a gondjaival magára maradt gyerekek világába, ahol valódi támasz hiányában ezer veszély les rájuk. Mi hát a megoldás?
A kerekasztalnál megválaszolták ezt a kérdést
is. Tehát! Mindenképpen vissza kell állítani a
család nevelô, megtartó szerepét és tekintélyét,
ugyanis nincs olyan szervezet széles e világban,
amely azt pótolni tudná. Sem genetikailag, sem
érzelmileg, sem erkölcsileg! A kifordult világot
visszafordítani azonban nem könnyû feladat,
ahhoz kevés a maroknyi „jóságsziget”, az állam
és az EU-bácsi támogatásával. Az egész társadalom, annak minden szervezôdése (hivatalos és
civil), minden egyede részt kell vegyen abban,
hogy jövônk letéteményesei, az oltalmazó családban felnövô nemzedékek közössége vigye tovább az emberiség sorsát. És akkor talán nem
csak a drogprobléma, hanem kultúrvilágunk néhány egyéb gondja is megoldódik.
Szász Kálmán

Ha a gyerek
nyûglôdik…
…hogy már megint leckét kell írni, olvasni, számolni kell, vagy éppen „ma sincs lecke”, „már rég kész”… ekkor, jó esetben angyali türelemmel becserkésszük, becsületünkre váló energiával mégis kihozunk a
semmibôl valamit. Rosszabb esetben… nos,
errôl ne beszéljük.
Egy 6-10 éves korú gyerek, ha alkalmasnak érzi magát a feladatra, szívesen végzi azt
el. Az „átlaggyerek” saját maga is megtanulhat írni-olvasni. El kell tehát gondolkodni,
ha túl nyögvenyelôsen megy az iskola. Néhány dolog, amit érdemes átgondolni már az
iskolába készülôdés idején: mikor kezdett el
beszélni? Jól megérteti-e magát, vagy inkább
csak a szûkebb környezet érti meg, kevés
szót használ? Ügyesen mozog, vagy „medvebocs”? Hogyan igazodik el a térben? Ismerie alapvetôen az idôt? (Napszakok, a hét napjai, hónapok…) Érti, használja-e az „elôtt”,
„mögött”, fölött”, ”mellett”, stb. névutókat?
Szívesen használ ollót, ceruzát, egyéb eszközt? Tud-e elmélyülten foglalkozni valamivel? Fontos tudni azonban, hogy egy jel: nem
jel!
A nagyobbaknál ugyanezekre a kérdésekre adott válaszok lehetnek esetleg intô jelek.
Náluk persze már tovább halmozódnak a
gondok az olvasás, írás, a szövegmegértés
vagy a számolás konkrét nehézségeivel. Az
információ megszerzése igen nehézzé válik,
ha az alapkészségek nem megfelelôek. A sikeres pályafutás kulcsa ezek kifejlesztése,
megerôsítése.
A részképességek gyengesége nem függ
össze az intelligenciával. Sok kiváló intellektusú gyerek és felnôtt küzd ilyen gondokkal.
Ha gyanút fogunk, érdemes mielôbb utánajárni. Minél korábban kezdik el a probléma
kiküszöbölését, annál nagyobb az esély a sikerre.
A következô alkalommal az anyanyelv tanulásáról, az ehhez szükséges készségekrôl
olvashatnak.
Figyelmüket köszönöm: Dienes Andrea

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 16 óráig,
szombat 9-tôl 15 óráig.
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mása, posta- és távíróhivatala és postatakarékpénztára.” Késôbb a község a róla
nevezett járás székhelye lett.
Kihagyandó rész: „Laborc:
a Névtelen jegyzô (13. fejezet) szerint Hung-vár (Ungvár) ispánja, vagyis dukája
volt akkor, mikor Álmos vezér honfoglaló serege a várat
ostromolni kezdte. Ellen
nem állhatván, Zemlin
(Zemplén?) földvárába kívánt szökni, de a magyarok
Felcsuti László felvétele elfogták s felakasztották a
(1. rész)
Az eddig tárgyalt utcanevek egy-egy település, most róla nevezett Laborc-folyó mellett.”
Fényes Elek: „Magyarország geographiai szóilletve kistáj nevét viselték. A most sorra kerülô
közterületek egy vízfolyás nevét viselik. A Laborc tára” is foglalkozik a Laborc névelemet viselô
utca 1953-ban, a köz (amely ezt megelôzôen a helységekkel. „Mezô-Laborcz, orosz falu, Zemp186. u. nevet viselte) 1954-ben, az árok 1970-ben lén vármegyében, Papina filája 12 római, 700 g.
kapott nevet, a Ráday Mihály szerkesztette „Bu- kath. 12 zsidó lak., 329 h. szántófölddel. Földedapest teljes utcanévlexikona” szerint. Az utca- sura gr. Csáky. Utolsó posta Komarnyik.”
névhez fûzött rövid magyarázat: „Laborc, a Keleti-Beszkidekbôl eredô kb. 190 km hosszú folyó, a
Latorca mellékfolyója.” A Laborc völgye is bôvelkedik érdekességekben, de a teljességnek határt
szab a terjedelmi korlát, így csak a táj rövid bemutatásra van mód.
Kiss Lajos „A földrajzi nevek etimológiai szótára” így ír e névrôl: „Laborc ’folyó Szlovákiában;
Laborec’ [1150 körül / 13-14. század: Loborcy
Anonymus 13.]. Bizonytalan eredetı. Némelyek
egy kelta *Labaros ’csacsogó, zúgó’ melléknévre
vezetik vissza. Mások szerint egy bolgár-török
Homonna, a Laborc-híd régi képeslapon
összetett személynév rejlik benne (vö. ótörök alp
Forr.: www.shtetlinks.jewishgen.org
’hôs, vitéz’ … és bars ’tigris’ … amely bolgárszláv közvetítéssel került át a magyarba, onnan
Vályi András: „Magyar Országnak leírása”
pedig a szlovákba; vö. szlovák Laborec … Labor- címû mûvébôl mást is megtudhatunk. „Mezô Laca …”
borcz. Tót falu Zemplén Vármegyében földes Ura
A Pallas Nagy Lexikona és a honismereti G. Csáki Uraság, lakosai ó hitıek, fekszik Sztropalapmıvek több szócikkben foglalkoznak a La- kónak, és Kraszni Brodnak szomszédságában,
borc folyóval és névadójával. A világhálón fellel- hegyes határja két nyomásbéli, zabot, kevés tahetô szövegváltozatok számos hibájának kijaví- tárkát, és krompélyt terem, erdeje van, szôlô néltása és a rövidítések feloldása után a követ- kül szûkölködik, piatza Sztropkón.” A „krompély”
kezôket tudhatjuk meg e névrôl.
mibenlétét bizonyára nem kell magyarázni, de a
A Pallas szerint: „Laborc: a Bodrog egyik for- tatárkáról meg kell említeni, hogy a hajdina vagy
rásvize, ered Zemplén vármegye É-i határán, pohánka néven ismert kása-alapanyagot jelent
Csertész mellett s egészben véve D-felé folyik, még manapság is Kárpátalján.
eleintén keskenyebb, Homonnától kezdve széleLelkes György: „Magyar helységnév-azonosító
sebb völgyben; Nagy-Mihálynál kilép a lapályra, szótár” szerint még további helységek viselik a
Deregnyônél DNy-ra fordul s Szürnyeg mellett az Laborc névelemet: Laborcbér, Laborcfalva, LaOndavába ömlik, mely 5 km-rel odább D-felé a borcfô, Laborcmezô, Laborcradvány, Laborcrév
Latorcával egyesülve a Bodrog nevet veszi fel. A (mely Krasznibrod néven is elôfordul), LaborcL. hossza 130 km. Völgyét követi a Przemysl felé szög.
vezetô vasút. Mellékvizei bal felôl az Udva (a ha(-n –s)
sonnevü községnél), Ciróka (Lacfalvánál) és Ung
(DeregnyŒnél); bal felôl – közvetlen szomszédságúban vele párhuzamosan folyván az Ondava
– nincs nagyobb mellékvize.” Szombathy Viktor,
a Felvidék nagy ismerôje minden esetben felhívta az olvasók figyelmét a Ciróka mellékfolyó kedves nevére. Részben a Laborc és a Ciróka völgye
veszi körül a vidék legjelentôsebb hegységét; a
Vihorlátot, melynek legmagasabb pontja a hasonnevû 1075 m magas csúcs.
ORT-kert  30-294-8414
A Pallas további szócikke: „Mezô-Laborc: kisközség Zemplén vmegye homonnai járásában,
REFERENCIA-KERTEK A HEGYEN!
(1891) 1330 rutén és német lak.; van vasúti állo-

Mirôl is lettek utcáink elnevezve? (6.)

KERTÁPOLÁS,
PERMETEZÉS
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A kispad
Azelôtt, vagyis régebben a hegyen sok porta
elôtt állt vendégváró szeretettel. Nemcsak a háziak használták, bárki arra járó leülhetett rá megpihenni. Anyagát tekintve össze lehet ütni két szál
deszkából, esetleg egy alkalmas fatörzset kettéhasítva elkészíteni. Tudok olyanról is, aki így állított
emléket egy elöregedett, kedves fájának.
Aztán ismert puccosabb változat is, fa-vas
kombináció, és így tovább.
Néha úgy kerül a házhoz, hogy ránk hagyja a
szomszéd, amikor elköltözik. Maradhat az elôzô
lakótól is. Sokan csak ilyenkor szereznek tudomást a kispad intézményérôl. Aki adja, szeretettel
simogatja a tekintetével, mint aki a boldog múlt
egy darabkájától válik meg. A sok-sok elmondott
történet, megélt esemény beburkolja, szinte patinával vonja be a kis ülôalkalmatosságot.
Elhelyezését tekintve állhat a porta elôtt, vagy
a kerítésen belül is. Persze mindig a telek legjobb
pontján. Mûködjék a látni és láttatni elv.
Bármelyik változat is kerül utunkba, egyben
biztosan megegyeznek, ha leülünk rájuk, szinte
ott is ragadunk. Van, aki azt mondja: mintha ragasztóval volna ez a kispad bekenve. Annyira nem
enged utamra.
Ennek persze titka is van. Ahol még áll egyáltalán kispad, ott rendszerint barátságos a gazda
is. Egy kedves Erzsi néni, János bácsi, aki szívesen
invitálja az ismerôsöket, jó szomszédokat egy kis
tereferére. Ugye aztán, ha már leültünk, jólesik a
beszélgetés. Ha érik valami gyümölcs, abból kóstolni kell, vagy bemutatnak egy szép növényt, érdekességet. Szóba jöhet – egy s más növénybôl –
majd ôsszel vigyen a kedves szomszéd. Meg tetszik látni, ott is milyen szép lesz, a kert dísze…
Kispaddal ma már alig találkozunk. Pedig de jó a
nagyszülôknek rajta ücsörögni és vigyázni a biciklizô, labdázó unokákra, és így tovább. Mégis
eltûntek. Elôbb a fôutcákról. A zegzugos mellékutcákban azonban váratlanul még belebotolhatunk itt-ott. Egyik nap jövök felfelé a mi kis utcánkon, jól kimelegedve. Kiszól a szomszéd nénim
„tessék már leülni egy kicsit ide mellém a padunkra, ha nem siet nagyon. Mondanék valamit”. Persze, hogy megállok, nem sietek én, ha ilyen szívesen hívogatnak. Jólesik egyet szusszanni, meg beszélgetni is.
Örvendezek, hogy végre kijött idén is a hétvégi
házába. A mi utcánkban úgy tartjuk, addig egy évben sem érkezik el igazán a tavasz, amíg nem köszönthetjük körünkben az idôs hölgyet.
Mi újság, ki hogy van, mi történt a télen az utcában, kölcsönös öröm a jó egészség miatt, hideg
volt, meleg van, májusi esô aranyat ér, és egyebek. Szóba kerül néhány érdekes gondolat, mint
legutóbb is.
Nevezetesen az adok-kapok viszonylat. Eszerint annak kell adni – ha már az ember egyáltalán
adni tud –, aki nem tudja azt viszonozni. Ugyanis
ez az igazi.
Jó az efféléket meghallgatni. Örülök, hogy a mi
utcánkban van még kispad. Lehet, hogy megéljük
még, hogy megtetszik másoknak is és újra divatba jön?
Ki tudja?
W. Grass
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Mi rakható a járdára?
Több lakótársunk jelezte a hegyen, hogy az
amúgy is szûk utcák használatát azzal is korlátozzák, hogy korlátokat, sziklaköveket és egyéb, a
használatot akadályozó, mozdítható vagy nem
mozdítható tárgyakat helyeznek el a járdára. Sok
helyen nem is észlelhetô a járda és az út határa,
így az is lehet, hogy ezek az "építmények" már az
utcán vannak. Lakótársaink kérdezik: Szabályozza-e valami a házas telekingatlan elôtti járda/utca használatát?
Az ügyvéd válaszol:
Számos jogszabály foglalkozik ezzel a kérdéskörrel, így a közterület-felügyeletrôl szóló törvény (1999. LXIII. tv.) az épített környezet alakításáról és védelmérôl szóló törvény (1997.
LXXVIII. tv.), az építményeknek közterületen történô elhelyezésérôl szóló jogszabály (253/1997.
Korm.r.), az országos településrendezési és építési követelményekrôl szóló jogszabály
(253/1997. Korm.r. OTÉK), a közúti közlekedésrôl
szóló törvény (1988. I. tv.) és az ennek végrehajtására kiadott rendelet (30/1988. MT.r.).
Valamennyi jogszabály a maga oldaláról és témakörében érinti ezt a kérdést, de lényegét tekintve egységesen szabályozza, hogy a közterület
használatát, a közterület elfoglalására, használatára engedélyt a Közterület Felügyelettôl kell
kérni. Ez még akkor is így van, ha egyébként mozdítható tárgyról van szó. A közterület-felügyeletet az államigazgatási feladatokat és hatásköröket ellátó képviselô testület polgármesteri hivatala gyakorolja.
A közút használatának akadályoztatásában a
közút kezelôje hivatott dönteni, ami hegyvidékünkön a legtöbb esetben ugyancsak a helyi önkormányzat. A jogosulatlan közterület-foglalás,
a közterület jogosulatlan beépítése esetén tehát
a helyi önkormányzat illetékes szervéhez lehet
fordulni jogorvoslatért.
Dr. Krzyzewsky Miklós
06-30-942-6535

Miért csúszik a hegy?
A természeti katasztrófáktól hangos világban
egyre gyakrabban tesszük fel a kérdést, ôseink vajon jól választottak-e lakóhelyet, fenyeget-e valamilyen veszély bennünket is. Tengerár biztosan
nem, de kisebb földrengés, felhôszakadás, felszínmozgás bizony mifelénk is bekövetkezhet. Az
óbudai hegyvidék keleti lejtôje pedig hosszú évmilliók óta felszínmozgásos terület.
Ahhoz, hogy ennek okát megtudjuk, kalandozzunk vissza elôbb a földtörténeti idôszámítás középkorába mintegy 200 millió évet, a triász korba. Vidékünkön kellemes klíma volt, az akkori
Földközi-tenger trópusi lagúnáiban, korallzátonyok között sekély tenger hullámzott, a tengerfeneket fehér mésziszap borította. A mésziszap évmilliók alatt – a mai Hármashatár-hegy vonulatot alkotó – mészkô és dolomit kôzetté alakult.
Mintegy 150 millió évvel ezelôtt a tenger
visszahúzódott, a tengerfenék kiemelkedett, a
mészkô és dolomit kôzetekbôl hegyek keletkeztek.
50 millió éve, az eocén korban ismét megjelent a tenger, amelybôl szigetként csak a legmagasabb hegyek emelkedtek ki. E tenger fenekén,
annak üledékeibôl alakultak ki környékünkben a
Mátyás-hegy nummuliteszes mészkô és budai
márga kôzetei is.
Az eocén tenger visszavonulása után a Budaihegység ismét kiemelkedett, ám az oligocén kor
közepén újra szigettengerré vált. Ebben a 100200 méter mély tengerben ülepedett le a közismert kiscelli agyag.
A tenger ismét visszahúzódott, a mi hegyünkrôl immár végérvényesen, a Budai-hegység
déli elôterében azonban a „huza-vona” még tovább tartott, összesen 8 (!) alkalommal.
A kiemelkedett Budai-hegység összetöredezett, a Pesti síkság felé fokozatosan lezökkent, a
törések mentén melegvízforrások törtek fel, a források vizébôl forrásmészkô vált ki. A forrás-

A közkert – április
A park megvalósításának ügye, ha lassabban is, de halad. A költséges közmûkiváltásokat a Matáv Rt, és a Matáv KábelTv Kft. ingyenesen vállalta, úgy tûnik a parkot szegélyezô járda és folyóka is jó kézbe kerül. A park építésébe azonban még mindig nem merünk belevágni, mert nem áll
rendelkezésre az a munkavállalás és az a készpénz, ami a teljes befejezéshez szükséges. A célhoz
azért kicsit közelebb jutottunk.
Felcsuti László

A Csókavár
Ingatlanközvetítô Bt.

keres és kínál
házakat,
telkeket,
lakásokat
a hegyen és a síkságon.
Keressék Seres Erikát
06-30-442-1199

FÜGGÖNY-KARNIS
Függönyvarrás, komplett kivitelezés
felméréstôl a felszerelésig. Függöny,
sötétítô, drapéria, karnis család
boltívre, bástyaívre, íves tetôtérbe is.

06-30-640-8980
OKTATÁS-FEJLESZTÉS
Tanulási problémákkal küzdô
gyerekek szakszerû fejlesztése!
Olvasás, írás, számolás

06-20-207-99 48

mészkô legszebb feltárásai éppen a Kiscelli-fennsíkon vannak (Doberdó utca és a Bécsi út között),
ahol a mészkô alatt néhol még az ôs-Duna kavicsteraszát is megfigyelhetjük!
A jégkorszakban feltámadt hatalmas szelekbôl
hulló por végül 2–3 méter vastagságban lefedett
mindent.
A folyamatosan emelkedô hegyoldal ugyanakkor pusztul is, a fagy megbontja a kôzeteket,
kôzetdarabok legurulnak, a lezúduló esôk lemossák a talajt. A hegyen építkezôk jól tudják, hogy
a mai felszín alatt szinte mindenütt kôzettörmelékes, finomhomokos, agyagos talaj, ún. lejtôtörmelék található. Ha néhány méternél mélyebbre
ásunk, akkor elérhetjük a sárga, majd még mélyebben a szürke kiscelli agyagot. Az agyagbányákban e szürke agyagot termelték.
A felszínmozgások oka a lejtôtörmelék és a kiscelli agyag lejtôs határfelületén kialakuló csúszólap. A csapadék a vízzáró agyagig szivárog, felületét nedvesítve síkossá teszi, amelyen az egyensúlyát veszített felsô talajrétegek megcsúsznak.
Az agyagbányászat a – természetes állapotában sem stabil – hegyoldal állékonyságát tovább
rontotta. A hatalmas bányagödrök mögött a csúszólap feletti talajréteg támasz nélkül maradt, és
amikor a csúszólap valahonnan vizet kapott a felszín meg is csúszott, óriási károkat okozva az
épületekben, utakban, közmûvekben.
A bányagödröket mára feltöltötték, a lejtôk újra a természetes állapothoz közeliek, ám a felszínmozgás földtani adottságai továbbra is fennállnak!
A terepfelszín nagyobb bevágással, mélyebb
árokkal való megbontása ma is okozhat felszínmozgást! Különösen veszélyes a kiscelli agyagfelszín tartós áztatása, amit könnyû elérni egy
felszíni vízelvezetô árok betemetésével, szennyvízszikkasztással, vagy egy szakszerûtlenül megépített út menti folyókával, amely nem el-, hanem bevezeti a vizet a talajba. Nagyon fontos a
csôtörések megelôzése és haladéktalan kijavítása!
Felhôszakadás, földrengés ellen nincs mit tennünk, de a földmunkák és a vízkezelések szakszerûsége mindannyiunk közös érdeke.
Kovalóczy György,
egy hegyen élô bányamérnök

A modern elegancia
Olaszországból és Spanyolországból
• Konzervatív
és modern ízlésvilág,
terjedelmes
színharmónia,
• bôséges díszítôelem
választék, többféle
méret egy fajtán belül,
• gazdag áruválaszték,
nagy árukészlet.
1037 Budapest, Bécsi út 302. Tel.: 250-6036, fax: 387-9895,
e-mail: info@bellaporta.hu • www.bellaporta.hu
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Iskolai hírek
Új versenyágakban bizonyítottak tanulóink.
2005. április 15-én 6. osztályos diákjaink Szánáné Misuth Zsuzsa tanárnô vezetésével részt
vettek a Fôvárosi Angol Mûvészeti Szemlén vers,
próza és jelenet kategóriában.
Az elôadott jelenet egy afrikai mese színpadi
változata volt (Strange animal). A jelenet szereplôi: Zsigó Ádám, Rilkó Marcell, Szentes László, Turtsányi Gábor, Bodnár Kata, Schmidt Ágnes,
Antal Tamás, Buday Bence, Diriczi Tamás és Török Flóra voltak. Nagy izgalommal és lelkesedéssel készültünk erre a napra. A gyerekek a díszleteket, ruhákat maguk készítették. Az elôadás jól sikerült, többen megdicsérték a gyerekeket.
Vers kategóriában Jamak Ármin William Blake:
Tiger címû költeményét adta elô, és ezzel a budapesti szemlén második helyezést ért el.
Próza kategóriában Budaházy Lili indult. Szép,
angolos kiejtéssel adta elô történetét. A szemle
minden mûsorszáma nagyon színvonalas volt. A
gyerekeknek nagy élmény volt, hogy „igazi” színházban, „igazi” színpadon szerepelhettek.
Az angol tudásukat más területen is szépen kamatoztatták tanulóink. A Supra Vita egri nyelvstúdió országos versenyén a döntôbe jutott Török
Flóra és Budaházy Lili.
A kisebbek közül többen beneveztek a kerületi
társasjáték-készítô versenyre. A 2.b játékait a
zsûri nagyra értékelte. Guller Zoltán az I. helyet
szerezte meg, Kádár Ilona pedig kiérdemelte a II.
helyezést.
Fontosnak tartjuk azt is megemlíteni, hogy az
iskola társasjáték állományát a 7. osztályosok is
növelték saját készítésû munkájukkal. Az 1848/49es forradalom és szabadságharc témakörében
egy élvezhetô, izgalmas játékot készítettek. A látványos alaptábla megrajzolása Zsigó Andris
munkáját dicséri. Reméljük, a jövôben, akik az ô
társasjátékukat használják, élvezetes formában
tudják e korszak eseményeit elsajátítani.
A kerületi prózamondó versenyen a 2. osztályosok kategóriájában Marján Gyöngyi II. lett, Stollmayer Róbert pedig a IX.
Természetvédelmi diákírások pályázaton Metykó Vivien 3.o. tanulónk külön díjat kapott, melynek jutalma egyhetes nyári táborozás Ópusztaszeren. Minden versenyzônek és felkészítôiknek
gratulálunk és kívánjuk, hogy a jövôben is hasonló sikereket érjenek el!
Angliából visszaérkezett kis csoportunk Kádár
Eszter néni vezetésével. Annyi élményben volt részük a 9 napos úton, hogy élménybeszámolóik töredékét tudjuk csak közreadni. Veres Fanni 5. osztályos tanuló így foglalta össze tömören a kiránduláson történteket.
„Április 9-én elindultunk reggel Budapestrôl,
Ausztrián, Németországon, Belgiumon és Franciaországon a csalagúton keresztül Angliáig.
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Ellátogattunk a mágikus Stonehenge-hez és
Avebury felé a busz ablakából láttuk a domb oldalába elkészített kelta fehér lovat. Jártunk Wales
fôvárosában Cardiffban és egy igazi szénbányában, ahol 19 méter mélyre mentünk le, ezt követôen Bathban a római kori fürdôt néztük meg.
Churchill szülôhelyén a Marlborough kastélyban tettünk kirándulást, a kastélykertben lepkeház és sövénylabirintus is volt.
Meglátogattuk a világ legnagyobb trópusi és
mediterrán típusú üvegházát, az Eden projectet,
és délután tettünk egy sétát a Chesil Beachen.
A nyolcadik napon a cheddari sajtgyárban tettünk látogatást, aztán a Wells-i katedrálist néztük
meg, majd Glastonburyben Arthur király nyughelyénél tettünk kirándulást, fölmásztunk a Glastonbury Torhoz is. Londonban megnéztük a
Westminster apátságot, a Big Bent, a Buckingham Palotát, a St. James Parkot, a Piccadilly Circust, a Trocaderot, a Sohot, a China Townt, a Trafalgar teret, és átmentünk a Tower hídon.
Még péntek reggel elhagytuk a szállásokat,
majd londoni városnézés után indultunk haza a
csalagúton, Belgiumon, Németországon és
Ausztrián keresztül. ”
Így olvasva is kifáradunk a sok élménytôl. Bizony nem csoda, ha néhányan egy teljes napot
aludtak a hosszú utazás után. Mindegyikük úgy
összegezte a véleményét, hogy nagyon jó volt,
megérte, hisz a sok látványon kívül egész jól tudták az angol nyelvbôl tanultakat is alkalmazni.
Nem marad el most tavasszal sem a papírgyûjtés. Május 17-tôl 27-ig fogadják diákjaink a
télen felgyûlt sok papírhulladékot. Osztályaink
versenyre kelnek, ki tud több papírt összegyûjteni szomszédtól, rokontól, intézménytôl. Az így
megnyert forintokkal a diákok csökkenteni tudják

az év végi kirándulások költségeit Iskolánk benevezett az önkormányzat Tiszta Virágos Iskola pályázatára.A cél nemcsak a pályázaton való jó szereplés, hanem ennek keretében szeretnénk szebbé tenni belsô és külsô környezetünket a diákok
és szüleik segítségével.
A Szülôi Munkaközösség azonnal cselekedett.
Bojti György és Décsi Krisztina szervezésével 3
héten keresztül a hétvégeken péntek délután és
szombaton, szülôk és gyermekek szabadidejüket
feláldozva a padlástól az udvar eldugott zugáig
minden hulladékot, használaton kívüli „ôsrégi
kincset” kiselejteztek, elhordtak.
Reméljük, a kerületi zsûri és a várva várt szép
tavaszi idô már csak tisztaságot, sok nyíló virágot
és rendezett környezetet talál.
A sok munka, a jó hangulat együtt volt jelen
ezeken a napokon, hiszen a közösen fôzött paprikás krumpli elfogyasztása után még focizásra és
egyéb játékra is maradt energiája a résztvevôknek. Szeretnénk megköszönni az eddigi
felnôtt és gyermek résztvevôknek a hasznos és lelkes munkát.
A munka ezzel nem ért véget, hiszen sok virágra, díszítô tárgyra, és azok folyamatos és szakszerû ápolására, karbantartására lesz szükség. A
2. a osztályosok már élenjárnak e téren, a szülôk
elhatározták, hogy a termük minden ablakát muskátlikkal fogják díszíteni. Reméljük sok követôjük
akad!
Kedves hegylakók, örömmel fogadjuk a virágtöveket, cserepes és kerti növényeket, mert szeretnénk, ha ízléses, szép és egészséges környezet
venné körül gyermekeinket. Jó lenne, ha mi is és
Önök is büszkék lehetnének a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolára.
Marótiné Horváth Gizella igazgató

ERDEI KÖRNYEZET • JÓ LEVEGÔ • NYELVOKTATÁS • SPORTFOGLALKOZÁSOK
SZÍNEK VILÁGA ALAPÍTVÁNY
1037 Budapest, Jablonka út 126/B. Szabó Judit, telefon: 367-3620 HEGYI OVI
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www.ohegy.hu fejlesztése
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Egy éves szülinapján új arcot ölt az egyesület
weblapja. Megjelenése hatalmas lépés volt,
használata közben azonban kiderültek annak hiányosságai. Kiküszöbölésük csak jelentôs fejlesztés árán valósítható meg.
Nem késlekedhetünk, hiszen lakókörnyezetünkben rohamosan szaporodik a családoknál
létesített ADSL kapcsolatok száma. Az új kommunikációs rendszer kapcsán új igények jelentek meg, amelyek megkövetelik, hogy az Egyesület mind technikájában, mind magatartásában kellôen felkészült legyen.
Szeretnénk fejlett (interaktív) kapcsolattartást lehetôvé tenni a tagokkal és az érdeklôdôkkel. Szeretnénk az „Óhegy Hírek” lappal közösen olyan információs rendszert kialakítani, amely kölcsönösen erôsíti mindkettô hatékonyságát. Végül szeretnénk egy könnyen kezelhetô weblapot, amelyet mi magunk szakcég
bevonása nélkül, többen is mûködtethetünk,
elsôsorban a gyors, naprakész információközlés
érdekében, de további költségek kiküszöbölése
végett is.
A fejlesztési költségeket nagyrészt fedezi a
Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató,
Fejlesztô és Információs Kollégiuma által kiírt
pályázaton nyert anyagi támogatás. A fejlesztés
munkálatait a hegy szülötte, Vadász Gábor szervezi.
Elnökség
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ÓHEGY-HÍREK

HAVILAP (MKM 226.674/1998)

Kiadja: Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete,

ÓBUDA 1037 Bp., Toronya u. 33. Telefon: 430-1326

E-mail: egyesulet@ohegy.hu, web: www.ohegy.hu
Felelôs kiadó: Felcsuti László elnök. Szerkesztôk: Cseresznyák Veronika,
Jármayné Tatár Judit, Piroch Zsuzsa, Szász Kálmán
Hirdetésfelvétel: Óhegy Egyesület. Telefon: 430-1326
Elôkészítés: Petit Typo Bt. Nyomás: Tax Druck Kft.,
2335 Taksony, Vezér u. 2/a. Megjelenik: 3000 példányban

Tagnyilvántartás
Egyesületünk tagnyilvántartására szabályzatok vonatkoznak, amelynek betartása nemcsak
kötelezô, hanem igen hasznos is. Elôdeink errôl
kellôen gondoskodtak, bizonyos hiányosságok
ma már mégis vannak. Elévült telefonszámok,
címek, sôt olykor nevek tapasztalhatók, az internet címeket sem ismerjük. Szeretnénk tagjainkat
levélben és interneten folyamatos tájékoztatni,
rendezvényeinken kedvezményekben részesíteni.
Az Egyesület elnöksége elhatározta, hogy tagnyilvántartását felfrissíti, és felkérte Ort Jánosné
Szalkai Hédit a tagok felkutatására. Ô az adatok
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXIII. törvény-

nek megfelelôen kezeli az adatlapokat, és átveszi a tagdíjakat is. Mindenkit kérünk, segítse
munkáját.
A tagdíjak befizetése nagyon fontos. Nem annak összege miatt, hiszen az költségvetésünk
3%-át sem teszi ki, hanem azért, mert az a társunk, aki befizeti a 2000 Ft évi tagdíjat (diákok,
nyugdíjasok 1000 Ft) szimbolikusan leteszi voksát az egyesület ügye mellett, bátorítást ad munkánkhoz.
Ha valaki most szeretne csatlakozni, a legegyszerûbb, ha felhívja Szalkai Hédit a 06 (20) 4237316 telefonszámon.
Az Egyesület Elnöksége

Logo

Állandó programok

Az Elnökség márciusi, pályázatszerû felhívására többen telefonon jelentkeztek. Kérdéseket
tettek fel, ötleteikkel lelkesítettek, vázlatot ígértek, de sajnos még csak egy érkezett be hozzánk.
Az új logo megszerkesztéséhez továbbra is
várjuk olyanok jelentkezését, akik ismerik a „hegyet”, talán itt is laknak, hajlandók az egyesület
világába betekinteni, és idejüket a közös célra
áldozni. Az Egyesület Elnöksége nevében:
Felcsuti László
(tel: 30-230 6994,
e-mail lfelcsuti@axelero.hu)

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, szerda 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.
Ismerje meg a Népházban tartott nôi tornát kurzusszerûen: május 17., 18., 19.-én, és 23., 24., 25., 26.-án, minden nap 16.00 órától 17.00 óráig. Jelentkezni lehet Szolga
Beátánál a 70 - 229 7288 telefonszámon.

A Szent Kristóf Turistaegylet két napos országjárása
2005. június 25-26 vagy július 2-3.
Útvonal:
1.nap: Budapest – Biatorbágyi viadukt -–
Etyek Magyar-kút – Alcsutdoboz Arborétum –
Majkpuszta Kamanduli Remeteség – Zirc Apátság, Arborétum – Csesznek vár (szállás a környéken)
2. nap: Zirc – Nagyvázsony – Monoszló mellett

ÖNTÖZÔRENDSZEREK
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

Hegyestô, kilátó, bányamúzeum – Szentbékkálla
kôtenger – Tapolca városnézés, csónakázás a tavas barlangban – Káptalantóti Tóti-hegy bazaltorgonák, a világ egyik legszebb körpanorámája
– Badacsonytomaj – Budapest
Jelentkezési határidô: május 25.
Részletes információ: 368-6088-as számon 2022 óra között Piroch Rezsô túravezetônél.

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!
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Óhegy-hírek

X. évfolyam, május

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.

Internet-oktatás
az Óbudai Teleházban.
Táborhegyi Népház (1037 Bp., Toronya u. 33.)
A Teleház gépállománya egy új, nagyteljesítményû számítógéppel
és egy nyomtatóval gyarapodott. Felsô korhatár nélkül várunk
mindenkit, aki a 8 alkalommal tartott kétórás kurzuson részt kíván
venni. Ha eljönnek elsajátíthatják a levélírás (Word-dokumentum
készítés) és az internetezés alapjait, segítséget kapnak az otthoni
számítógépük telepítéséhez.

JELENTKEZNI LEHET VERSEGI BALÁZSNÁL
A 20- 823-3355 TELEFONSZÁMON
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