
Programok
Kamarakoncert márc. 4. p. 19.00

Vasárnapi mozi márc. 6. vas. 17.00

Lakossági fórum-BRFK márc. 11. p. 18.00

A jól-lét titka márc. 18. p.  18.30

Családi vasárnap márc. 20. vas. 10.00

Vasárnapi mozi márc. 20. vas. 17.00

Hegyvidéki Séta-Kör ápr. 2. szo.  9.30

Vasárnapi mozi ápr. 3. vas. 17.00

Állandó programok 11. oldalon

A következô lap megjelenésének 

idôpontja: 2016. április 7.

 ÓBUDA HEGYVIDÉKIEK EGYESÜLETÉNEK LAPJA • XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM • 2016. MÁRCIUS

Közbiztonsági Lakossági Fórum
a Táborhegyi Népházban,

március 11-én, 18.00 órakor.
Vendégeink:

A BRFK III. kerületi Rendôrkapitányság képviselôi.

Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit, hogy megismerjük és megvitassuk lakókörnye-

zetünk közbiztonsági helyzetét. Szó lesz a bûnmegelôzésrôl, lakossági kapcsolattartásról.

Kérdéseinket feltehetjük az illetékeseknek.

Kellemes Húsvéti Ünnepet 

kívánunk

Kedves Olvasóinknak!

A tojásokat az Erdôalja úti lányok és asszonyok festették.

Óbudai 

Kamarazenekar

tavaszi koncertje
családias körben,

a Táborhegyi Népházban,

március 4-én,

pénteken 19.00 órától.

J.S. Bach: Korálok a Máté passióból

Pergolesi: Stabat Mater

Közremûködik a

Care Voci kamarakórus

Szólót énekel: 

Mackó Mónika és Kertész Mónika

Vezényel: Gazda Péter

(Részletek az 7. oldalon)

A jól-lét titka
A szeretet nyelvérôl.

Elôadó:

dr. Nagyné Papp Izabella

március 18. pénteken 18.30-kor,
a Táborhegyi Népházban.

(Részletek a 3. oldalon)

Hegyvidéki SÉTA-KÖR
Találkozó az Erdôalja úti 

autóbusz végállomásnál.

Április 2-án, szombaton 9.30-kor.

 (Részletek a 3. oldalon)

Vasárnapi mozi
Alex Garland – Ex Machina /2015/

március 6-án, 17.00 órakor.

Spike Jonze – A nô /2013/

március 20-án, 17.00 órakor.

Tom McCarthy – Spotlight /2015/

április 3-án, 17.00 órakor.

Minden hónap 3. vasárnapján „Családi vasárnap”

Szeretettel várjuk Egyesületünk családi matinéin résztvevô,

hegyi levegôt kedvelô, mozogni szeretô családokat kis és nagy gyerekekkel,

az Óbudai Sport és Szabadiddô Kft. által megrendezett túranapra.

Tavaszköszöntô családi teljesítménytúra
március 20-án, vasárnap délelôtt.

Nevezési idô 10 és 11 óra között.

Rajt: Fenyôgyöngye 65-ös autóbusz-végállomás.

Cél: Csúcshegyi vendégház (Csúcshegy, Menedékház u. 22.).

Túraútvonal hossza: 6 km.

A résztvevôk egyedi kitûzôt kapnak emlékül.

A részvétel ingyenes, de nevezéshez kötött.

Azon a napon rövid és hosszú távú teljesítménytúrák is indulnak,

amelyek részletei a www.obudasport.hu honlapon olvashatóak.

A következô „Családi vasárnap” idôpontja április 17. délelôtt
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Tavaly minden osztályommal sütöttünk 
amerikai palacsintát. Idén a nagy sikere való 
tekintettel kibôvítettük a rendezvényt, és a 
XXIII. Angol szalon keretén belül felsôseinknek 
délutáni rendezvényt terveztem, angolos kollé-
gáim közremûködésével. Mintegy 50 gyerekre 
számítottam, de nem tudtuk, végül hányan 
jönnek, ezért olyan feladatokat kerestünk, 
amely bôvülô létszámmal is kezelhetô.

A vegyes korcsoporthoz képkártyákat, hógo-
lyó csatát, kvízeket, sportos sorjátékokat ter-
veztünk.  Minden csapat keresett egy palacsin-
ta-receptet az interneten. A szöveget elôadta - 
mondhatta, énekelhette, eljátszhatta, bármilyen 
kulturált performansz elfogadható volt. Egy 
tetszôleges mobil applikáció segítségével a 
szöveget, jelen esetben a receptet felmondta és 
átalakította a versenyzô. Ez nagyon érdekes, és 
a komoly artikulációs problémával küzdô 
gyermek is sikeresen részt vehetett a tevékeny-
ségben.

A palacsintás játék a kulturált kóstolásban, 
ízek találgatásában kimerült, utána már az 
ebédlôben, terítés után fogyasztották el az 
osztályok a saját, több száz darabos palacsinta-
készleteiket. 

Roppant sikere volt a rendezvénynek. 
Kádár Eszter

Kádár Eszter ôslakó itt a hegyen. Itt él, itt 
dolgozik.

A családom 1952-ben költözött ide, február-
ban Zugligetbôl lakoltatták ki ôket. Itt még nem 
volt víz, gáz, fûtés. Áram volt és egy kút a 
kertben. 1961-ben édesapám ide nôsült. Én 
1968 óta lakom itt a hegyen. Atyai ágon, az 
ôsök, több generáción keresztül pedagógusok 
voltak Kôteleken. Öt generáció, hét ember. 
Ilyen légkörben nevelkedtem. Az Erdôaljába 
Simkó Rózsa igazgatónô hívott 1994-ben, hálás 
vagyok neki. Édesanyám és minden generáció 
ebbe az iskolába járt. Angolt tanítok, de igazá-
ból a gyermekekkel foglalkozom, ez tölt el 
örömmel.

Lejut néha a hegyrôl?
Gyakorlatilag az egész életemet itt töltöm. 

Persze vannak a városban is barátaim, járok 
színházba, hangversenyre, operába. Itt a he-
gyen, ha a Népház rendezvényére elmegyek, 
tudom, sajátos helyzet, hogy a szülôk társasá-
gában vagyok, de nálunk a család is jelentôs 
létszámú. Hét testvérem van, harminc unoka-
öcs és -húg. Kirándulni járunk, családi ünnepe-
ink vannak. Nem kell mondanom, hogy 
mennyien vagyunk ilyekor…

Az angol nyelvnek ma az egész világon ki-
tüntetett szerepe van. E nélkül szinte nem is 
lehet boldogulni. Nagy felelôsség ezt tanítani.

Magyar gyerekek ôk, nagyon fontos, hogy 
elôször a saját nyelvükben, kultúrájukban 
erôsítsük meg ôket. Úgy gondolom, hogy elég 
harmadiktól idegen nyelvet tanulniuk. Tudniuk 
kell, hogy miért tanulják az angolt – például az 
áprilisi iskolai angol nyelvterületre induló ki-
rándulásainkért.

Ma már rengeteg csodamód-
szert hirdetnek, hogyan lehet 
gyorsan, jól megtanulni egy 
nyelvet. Ezt a korosztályt, hogy 
tanítja?

Az a feladatunk, hogy élvezet-
tel tanulják, bármit is tanulnak. 
Ezért én igyekszem a számukra 
legmegfelelôbb módszert alkal-
mazni. A gyerekek nem egyfor-
mák, nyelvi képességeik sem. 
Olvasunk szövegeket, szinte 
minden órára beviszem a számí-
tástechnikai lehetôségeket. Nem 
csak videót, hanem az online foglalkozásokat, 
telefonokat. Sikerült egy szakmai kapcsolatot 
kialakítanom az IATEFL (Angoltanárok 
Nemzetközi Egyesülete) tagjaival és tanítványa-
im közös projektekben vesznek részt más orszá-
gokkal: fôzünk - mert ez is szerepel a tanmenet-
ben – errôl videót készítünk, amit interneten 
küldünk egymásnak. Igyekszem a feladatokat 
változatossá tenni, a foglakozásokat fellazítani.

Mennyire számít mumusnak az angol 
nyelv?

Az elsô években, a klubrendszerû tanulás 
miatt nagyon megszeretik. Nekünk az a dol-
gunk, hogy ezt az érzést tovább fenntartsuk 
bennük. Élménypedagógiai, drámapedagógiai 
módszerek segítenek minket: jeleneteket ját-
szunk, fôzôcskézünk, vásárlási szituációt alakí-
tunk ki, mozi helyzetet hozunk létre. Az a cél, 
hogy a gyermek azt érezze, hogy az életét éli, 
az életéhez szed össze információt, tapasztala-
tot idegen nyelven. Tehát nem tantárgyat taní-
tunk. Én úgy látom, hogy mindig van olyan 

gyermek, aki nem szereti az an-
golt, vagy a tanárt, de én azt 
gondolom, hogy itt az iskolában 
nagyon szeretik az angolt. Öten 
vagyunk kollegák, mindenki jól 
ismeri a gyerekeket. Én nem 
gondolom, hogy az angol nálunk 
mumus lenne.

Tehát jó alapot kapnak ahhoz, 
hogy késôbb sikeresen nyelvvizs-
gázzanak? Ezt ugyanis nem na-
gyon lehet megúszni!

Ha a kérdés az, hogy tudja-e a 
nyelvet használni, akkor igen. Ha 

az a kérdés hogy meg tudja-e szerezni a B2 
nyelvvizsgát érettségi környékére, vagy leg-
alább amikor diplomázik egy egyetemen, akkor 
azt kell mondanom, hogy meg kell tanulni 
„vizsgául” is!  Ez a szorgalmán múlik.

Ilyen nagy a különbség a nyelvhasználat és 
a nyelvvizsga között?

Igen. Nekem nyelvvizsgára felkészítôként és 
vizsgáztatóként is van tapasztalatom. Ahhoz, 
hogy valaki sikeresen vizsgázzon, ahhoz kell két 
hónap odafi gyelés! Meg kell tanulnia, hogy a 
kialakított kommunikációs készségeit az adott 
nyelvvizsga követelményhez igazítsa. Tizenhét 
típusú nyelvvizsga, mind más és más. Erre ké-
szülni kell, hogy két és fél óra alatt azt tudja 
produkálni, ami a követelmény. A vizsga egy 
szükséges rossz, de ha nincs mérés, nincs vizsga, 
akkor nem teszi rá a tudására azt a „keveset” ami 
az „ín” a pont. Ez kell ahhoz, hogy a játékosan 
megszerzett képessége rögzüljön.

A beszélgetést lejegyezte:
Babiczky László

Pancake-day 2016

Iskolánkban nem mumus az angol nyelv…
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Szeretettel várom a mozgásra vágyó 
40-eseket, 50-eseket, 60-asokat. Azokat, akik 
szombat délelôttönként egy 1,5-2 órás, sétára 
rendszeresen idôt tudnak szakítani. Megalakítjuk 
a Hegyvidéki SÉTA-KÖR-t. Csatlakozz Te is a 
hozzánk!

A programunk 4-6 km hosszan lendületes, 
ütemes gyaloglás. Nem lötyögünk, hanem 
edzünk, terepen, dombra fel, dombról le, per-
sze nem annyira, mint ahogy azt a sportolók 
csinálják. A szívünk nem ugrik ki a helyébôl. 
Belefér a tempóba egy kis ismerkedés is, cse-
vegés is. De mindenképpen a dinamikus 
mozgásnak van igazán frissítô, keringésjavító 
hatása. A stressz oldó hatás nem is kérdés, 
egyébként is ez a szempont ma trendi, ha 
szabadidô elfoglaltságot választunk magunk-
nak. Az edzést másfél órára tervezem, kis 
bemelegítôvel, és a végén levezetô gimnaszti-
kával.

Az útvonal a környék túraútvonalai, erdei 
ösvényei. Szükséges felszerelés a sportcipô, és 
a réteges, könnyû öltözet. A túrabot használatát 
nagyon ajánlom, tehermentesíti az ízületeket, 
jobban eloszlik a terhelés. Ideális 2 db bot 
használata, legjobb a nordic walking bot, de a 
síbot is megfelel. Ha összerázódik a csapat, 
meghívunk egy profi  nordic walking edzôt, aki 
„kihelyezett” alapfokú tanfolyamon megtanítja 
e sportnak korrekt mozgáskultúráját. A nordic 
walking egyre divatosabb és egyre népszerûbb. 
Tapasztaljuk meg a jótékony hatását az egész-
ségünk, kondíciónk megôrzésére, javítására.

Vár bennünket a jó levegô, az erdô, a termé-
szet az évszakok változó látványával, hangjai-
val, illataival! Az elsô sétához találkozunk ápri-
lis 2-án szombaton, 9.30-kor, a 137-es busz 
Erdôalja úti végállomásnál. További info:

Halmágyi Edit
20 590 2975

Mivégre vagyunk a világban, ha úgyis eltûnünk és 
itt a földön kis idô múltán már nem emlékezik ránk 
semmi? Ijesztô, ahogy a halál elragadja az életet, 
megijed az elragadott és az ittmaradó is, aztán meg-
nyugszik minden és marad a csend. A halott arca 
megnyugszik, az itthagyott élô pedig csendben küzd. 
A fojtogató sírással, a dühös közönnyel, aztán némi 
számadással, önváddal, hogy miért nem mentettem 
meg, hogy mit mulasztottam el végleg megtenni vele. 
Majd szép lassan elindul tovább és elgondolkodik a 
saját sorsán. Miért jöttünk hát a világra, ha a haláltól 
úgyse menekülhetünk?

Szerintem nem csak az ember torpan meg, hanem 
az állatok is. Négylábú, bundás barátaink szívet tépôen 
fájdalmas pofát tesznek elénk egy veszteség alkalmá-
val, ez biztos. De a madarakban is van együttérzés, ha 
jól láttam a minap.

Épp a kertben kapirgáltam, amikor egy éles koppa-
nást hallottam a ház felôl és utána sok-sok kismadár 
szárnyverdesését. Felkaptam a fejem és egy csapat 
zöldikét láttam elrebbenni kis társuk mellôl. 
Szerencsétlen, ott feküdt a kövön és igen rosszul festett, 
csukott szemmel, alig lélegezve. Nekirepült az ablak-
nak. Rászóltam a halálra, hogy egy kicsit ha várna most, 
még ne siessen a madárkáért. Óvatosan felemeltem a 
tollas kis testet a kesztyûs tenyerembe. Megtámasztottam 
a fejét, igyekeztem esélyt adni, hátha csak agyrázkódá-
sa lett. Néztem és bíztattam, hogy rajta, vegyen csak 
levegôt, pihegjen, mutassa nekem, hogy él, gyerünk, 
gyerünk, madárka! Nem mertem járni se, nehogy kiráz-
zam belôle az életet, hát leültem egy rönkre a napsü-
tésben és néztem. Régi haverom a zöldike a téli madár-
etetés okán, de csak most láttam, hogy milyen picike. 
Alig egy tojásnyi, pedig a hangja óriási. Kora reggel a 
szellôztetéskor már bejön a zsivaj a szobába és túlhar-
sogja a rádiót. Nagy sokára felálltam és elôszedtem egy 
cipôsdobozt, abba egy rongyot tettem és rágurítottam 
zöldit. Még mindig csukva tartotta a szemét. A dobozt 
bevittem a házba és jól eldugtam a ruhásszekrény aljá-
ba, mert ilyenkor sötét kell neki, nyugalom. Jött az este, 

jött a reggel és vendégem számára eljött a szabadulás. 
Kiraktam a párkányra, ahol ücsörgött egy darabig. Aztán 
tétován nekilátott reggelizni az elébe tett szotyiból, majd 
elrepült. A rokonaihoz, barátaihoz, a családjához.

Megnyugodtam és megköszöntem neki a reggeli 
szórakoztatásomat, a választ a kérdésemre. Azért va-
gyunk a világban, hogy éljünk, hogy utódainkat nevel-
jük, elôdeinket gondozzuk, közben örüljünk az életnek 
hangosan, hogy barátaink legyenek, hogy összejárjunk 
másokkal. És, ha szorulunk, bízzunk benne, hogy van 
menekülés. Errôl szól a húsvét a vallásos embernek, a 
menekülésrôl, a megszabadításról, amit méltóságtelje-
sen, szertartással, étekkel és zenével meg is ünnepel. A 
vallás kenyerét nemigen evôk számára is ünnepet je-
lent, a csokinyuszik és kindertojások mellett is, a bar-
kaágak, nárciszcsokor jelentik: itt a tavasz, a fény, az 
egyre hosszabb nappalok, elmúlt a sötét és hideg tél.

Mindenkinek szép húsvétot kívánok, találja meg 
ki-ki azt a szépséget március végén, ami a lelkének is 
igazán jól esik.

Orehovszky Vali

Az emberek mindig is szerették 
volna megtudni, mi a sikeres és 
boldog élet titka. Mitôl sikeres, 
boldog az egyik és miért nem a 
másik? Van-e titok? S ha igen, 
megfejthetô-e? Tehetünk-e saját 
„jól-létünk” érdekében, s ha igen, 
mit?

Kutatások sora foglalkozik ezek-
kel a kérdésekkel. Ezekbôl sze-
mezgetve, valamint a saját 20 éves 
mentálhigiénés szakmai munkám 
során szerzett tapasztalataimra tá-
maszkodva osztok meg sok apró, 
könnyen alkalmazható tippet a 
boldogság, azaz a Jól-lét megte-
remtéséhez.

Szeretettel várom a kedves 
Érdeklôdôket:

dr. Nagyné Papp Izabella
mentálhigénés szakember

Húsvéti várakozás
Mivégre vagyunk a világban?

Hegyvidéki SÉTA-KÖR
Április 2-án, szombaton 9.30-kor. Találkozó az Erdôalja úti autóbusz végállomásnál

A jól-lét titka
dr. Nagyné Papp Izabella elôadása
Március 18. pénteken 18.30-kor,
a Táborhegyi Népházban

(Egyesület által felújíttatott Feszület részlete)
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KOLDUSH A FARSANGON. Nagy meglepetés volt szá-
munkra Tius és társainak elektronikus zenéje, …vagy 
sanzonszerû dala, vagy, …vagy minek is nevezzem? Hiszen 
az érdekesen ismétlôdô dallamok olykor hangzásukban, 
olykor kíséretükben a klasszikus zene szerkesztési módsze-
reire is emlékeztettek, ráadásul ahol a szöveg és a dallam 
abszolút szinkronban van. De mégis valami egészen más. 
S miközben ezen elmélkedtem, jöttem rá, hogy egy szokat-
lan világba keveredtem, ahol mindez természetessé vált, 
velük a kütyük adta ritmusok és „zörejek” a füstben elmo-
sódó látvány, a színek változó világa, de mégis, ahol otthon 
érzem magam. Valóban így történt? Másnap türelmetlenül 
kerestem zenéjüket az interneten, a www.koldush.com 
honlapon. Talán nem is annyira, mint a Farsangon, de újra 
átéltem. Tius régi ismerôs az egyesületben, farsangi jelme-
zekben és anélkül, még címerünk megalkotásánál is jelen 
volt. Ezzel e fellépésével azonban új arcát mutatta be. Vagy 
tán ô valóban egy ufó? Eddigi énjét nem helyesen rögzítet-
tük? Szóval igazán meglepett. És kellemesen.

                                                     F. L.

CSALÁDI VASÁRNAP. Az indulásakor „Családi matiné” néven ismert programot Csomor Kata szakmai tudása tette élménygazdaggá. A más-más 
korosztályba tartozó gyerekeket érdeklôdésükhöz igazodóan foglalkoztatta. a kicsik színezhettek, festettek, gyurmáztak, a nagyobbak tányérokat 
díszítettek, de nem maradt el az ének, a zene és a közös tánc. Aki pedig ügyesen töltötte ki a totószelvényt, az még nyereményben is részesült. 
Ezen túl minden hónapban lesz családi vasárnap, ugyan mindig más és más, de mindig gazdag programokkal.
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ÓHEGY FARSANG. Nincs meglepetés: újra teltház. Sokan 
jelentek meg vadnyugati öltözetben, szokatlan, új arcot mutat-
va, vagy tán épp az igazit? Érkezett sheriff és a zsákmánya, 
cowboy, marhapásztor (a Körtvélyesrôl), na aztán jöttek a 
vadnyugati hölgyek és urak. Gyerekek közt volt vadmacska, 
rendôr, indián lány, pókember, varázsló (vagy boszorkány?), 
favágó, és a szép Anna hercegnô. Kezdésre megtelt a feldíszí-
tett nagyterem. Szolga Beszi kis táncosai - rögtön a mûsor 
elején - ügyességükkel, kedvességükkel - örömteli mosolyt 
varázsoltak arcunkra. A mindig mosolygó Holup Orsi és has-
táncos társai szép táncukkal hajlékony csípôjükkel, az Alerton 
Klub hölgyei pedig meglepetésekkel teli táncukkal fokozták a 
hangulatot. A kicsiny Gáspár Máté „a festô” nyerte gyermek 
jelmezversenyt, a felnôtt verseny elsô díját, és vele együtt 
Varga Mihály képviselô úr személyes ajándékcsomagját, az 
alertonos „vadnyugati csajok” nyerték el. Az est különlegessé-
ge a Koldush együttes volt, akik igen rövid idô alatt, rendhagyó 
zenéjükkel szinte más univerzumba röpítettek bennünket. Kis 
szünet után jött a tánc, tánc, tánc. Sugár Gyuri, a profi  d.j., még 
éjfélkor is nyomatta a CD-ket, hisz még akkor is tele volt a 
parkett táncoslábú hölgyekkel és urakkal. Köszönjük a 
szervezôknek a kellemes estet.
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A kitüntetô díj átadására nagy-
szabású gálaestet rendeztek 2016. 
február 6-án, amelyen az agrárvi-
lág legjobbjai vettek részt. Az „Év 
Agrárembere” díjat 10 kategória 
gyôztesei vehették át. Közülük a 
fôdíjat Zsigó György, kedves he-
gyi szomszédunk nyerte el.

Zsigó Györgyöt sokéves nö-
vényvédelmi munkássága, köz-
életi tevékenysége (klubok, szak-
mai szervezetekben betöltött sze-
repe), önzetlen és a közjót szolgá-
ló, a szakemberek számára térítés-

mentesen nyújtott növényvédelmi 
elôrejelzései miatt jelölték a 
kitüntetô díjra. Házikerti és közte-
rületi növényvédelmi megfi gyelé-
sei, vizsgálatának és elôrejel-
zéseinek térítésmentes publikáci-
ói, szakmai odafi gyelése a piac 
változásaira, fi atal és idôsebb 
kollégáinak feltétel nélküli segíté-
se a mai magyar növényvédelmi 
elôrejelzés egyik ikonikus alakjá-
vá emelték.

Elôrejelzô állomást hozott létre 
hegyoldalunkon is, ahol mûsze-

reivel követni tudja a Tábor-hegy, 
a Remete-hegy, a Testvér-hegy és 
a Csúcs-hegy legfontosabb 
kártevôinek rajzását, melynek 
alapján meghatározza a permete-
zés optimális anyagát és idôpontját. 
Mindezzel nagy segítséget nyújt a 
gyümölcsfák, zöldségek védelmé-
hez. Olvasóink jól ismerhetik nö-
vényvédelemmel foglalkozó cik-
keit, Egyesületünk honlapján 2009 
óta olvashatják növényvédelmi 
felhívásait.

Gratulálunk Zsigó Györgynek a 
fôdíjhoz, és további jó munkát 
kívánunk.

Az Egyesület Vezetôsége

Zsigó György „Az Év Agrárembere”!

Mikóné Ormos Márta

Kert-vers
Tavasszal, ha újra él

Természet a kert ölén,

Energiák élednek,

Madárdallal üzennek.

Sejtjeimnek legmélyén

Ôsi tudat útra kél,

Hozza már a híreket,

Irányítja kezemet.

Kertemet kell felásnom,

Kapálnom és gyomlálnom.

Utamat már kitûzték

Csillagok megjelölték.

Madarak és zöld lombok,

Fák, virágok, pillangók.

Szépséges az ôsi rend,

Helyet mutat mindennek.

Természet, mely befogad,

Oltalmat és enni ad,

Annak, aki szereti,

Törvényeit tiszteli.

Vele élünk és halunk,

Nem lehet más az utunk.

Választásom egy lehet:

Gondozom a kertemet!

Enyhe tél. Lassan egy generáció 
nô fel úgy, hogy minden évben 
szembesülünk a problémával és 
az így áttelelô kártevôk köszönik 
szépen, jól vannak. Sokat hangoz-
tatott dolog, hogy március elsô 
dekádjában, az alakító metszést 
követôen, rügypattanáskor elen-
gedhetetlen gyümölcsfáink lemo-
só permetezése. Ez betegségek 
ellen történhet réz+kén tartalmú, 
kártevôk ellen pedig olajtartalmú 
szerekkel. A cím is utal rá, hogy itt 
az ideje a rózsáink téli kitakarásá-
nak és metszésének. A rózsák 
esetében még mindig a levéltetûvel 

gyûlhet meg leginkább a bajunk, 
amit majd a piretroid hatóanyagú 
kontaktszerekkel orvosolhatunk.

Aki palántanevelésre adja a fe-
jét, az most kezdheti el. Sok 
bosszúságtól megkímélhetjük 
magunkat, ha nem egybôl pohár-
ba vetünk, hanem elôször egy 
nagyobb cserépbe tömegesen 
szórjuk a magokat és a már kihaj-
tott, 4-5 cm körüli palántákat 
„pikírozzuk” szét egy éles késsel 
és tesszük poharakba további ne-
velésre. Fontos, hogy ez fényes, 
meleg helyen történjen, a cserepet 
rátehetjük radiátorra, de akár egy 

kazán tetejére is. A zöldségnövé-
nyek palántaneveléséhez fajtól 
függôen 4-6 hétre van szükség. 
Kevesen tudják, de fontos, hogy 
egészségünk megôrzése érdeké-
ben NEM célszerû a boltban vásá-
rolt magokat szabadkézzel meg-
fogni, ugyanis a gyártó a vírusvé-
delem miatt erôs vegyszerekkel 
kezeli azokat. A kisgyerekeknek 
se engedjük, hogy eme tevékeny-
séggel kezdjék meg kertész pálya-
futásukat.

Most kezdhetjük el az 
elôkészített talajba a hagymás nö-
vények duggatását is. A vetemé-
nyesben a legnagyobb gondot to-
vábbra is a meztelen csiga okozza. 
Ezeket legegyszerûbb kézzel 

összegyûjteni, de bevált módszer 
az is, ha hamuval szórjuk körbe a 
vetôágyást. Növényvédelmi szem-
pontból jó társítás lehet, ha a 
zöldségeink közé fokhagymát 
vagy levendulát ültetünk.

Örökzöld sövényeink visszavá-
gását mindenképp végezzük el 
még a március végi kihajtás elôtt. 
Továbbá most célszerû a csonthé-
jasok és a bogyósok ültetése is. Az 
újonnan ültetett növényeket 
bôségesen öntözzük meg, bár az 
idôkép szerint nem lesz hiány 
csapadékban márciusban sem. 
Hogy ez jó vagy nem, mindenki 
maga döntse el.

Dienes András

Alapvetôen a gyümölcstermô 
növények zöldtömeg növekedése 
és terméshozása nem egyenletes. 
Maguktól a növények egy-két évig 
zöldtömeget növesztenek kevés 
terméssel, majd két-három évente 
extrém nagy termést hoznának.

A metszéssel ebbe a folyamatba 
avatkozunk be és a zöldtömeg 
fejlôdés visszafogásával próbáljuk 
évenkénti egyenletes terméshozás-
ra bírni a gyümölcsfát.

Egy pár jó tanács a témával kap-
csolatban a teljesség igénye nélkül:

A gyümölcsfák metszésénél töre-
kedjünk a növény természetes 
szimmetriájának, formájának meg-
tartására. Az ágrendszer legyen 
szellôs, átlátható. A napsütés jusson 
el a korona belsejéig is. A gyümölcs-
fa vázrendszerét próbáljuk egy fel-
fordított esernyô fémváz rendszeré-
hez hasonlóra alakítani, a fény felé 
kiteríteni. Ne hagyjunk egymás alá, 
fölé növô ágakat, mivel ezek egy-
mást árnyékolják. A jobb térállású, 
erôteljesebb ág maradjon meg. 
Tapasztalati vagy saccimetriás ala-
pon gondoljuk át, hogy az adott ág 

képes-e megtartani a rajta várható 
termésmennyiséget, és ennek 
megfelelôen kurtítsuk meg.

A növekedés irányát úgy befolyá-
solhatjuk, hogy az ágakon található 
oldalrügyek (régiesen szemek) 
azon darabja fölött vágjuk le az ágat, 
amelyik a célunknak kívánatos 
irányba (általában kifelé) mutat.

Alapvetô szabály még, vastagabb, 
erôsebb ágat hosszabbra, a gyen-
gébb, satnyábbat rövidebbre vágjuk. 
Sok vitát vált ki a kertészek között 
az úgynevezett kikatlanozás. Ez a 
fölfelé törô vezérág tôbôl történô 
kivágását jelenti. Ennek következté-
ben az alsó oldalra törô vázágak 
megerôsödnek és többet teremnek. 
Régi tapasztalat, hogy a vízszintes 
helyzethez közelítô ágak hozzák a 
legtöbb és legszebb termést.

Ifjító metszés:
Ebben az esetben az idôs gyü-

mölcsfák karnyi, combnyi ágait 
vágjuk le, abban bízva, hogy a vágás 
után újabb, fi atal ágakat hozva még 
jó pár évig teremni fognak. A friss 
ágrendszert a már fent említettek 
szerint alakítjuk.

Átültetés során szükséges met-
szés:

Ennek lényege, hogy a párolog-
tató lombfelületet oly mértékben 
csökkentjük, hogy az ilyenkor 
mindenképp sérülô gyökérzet által 
feljuttatott víz elegendô legyen, és 
ne haljon szomjan a növény.

A metszést nyugalmi idôszakban 
végezzük, lombhullás és rügypatta-
nás között. Mindenképpen távolít-
suk el az elôzô évrôl maradt gyü-
mölcsmúmiákat. A vastagabb oldal-
ágakat ne vágjuk le tôbôl, hagyjunk 
arasznyi „kalap akasztókat’, így 
megelôzzük a fa idôskori odvasodá-
sát és nem utolsó sorban a fa mász-
ható is marad. Az alkarnál vastagabb 
ágak levágása után a felületet sebzá-
róval kezeljük. A drága, speciális vi-
aszok helyett megfelelô a lenolaj-
kence, vagy maradék olajfesték is.

Nem gondolom, hogy ezen sorok 
elolvasása után bárki is kijelentheti, 
hogy tud metszeni. Hosszú évek 
tapasztalata után juthatunk el oda, 
hogy már nem mérlegeljük hosszú 
percekig egy-egy ágacska levágását, 
hanem zenét hallgatva, a szomszéd-
dal beszélgetve kezünkben szinte 
automatikusan csattog az olló.

Bökény Attila 
okl. kertészmérnök

A rózsa ébredése

A metszésrôl
Termésszabályozás
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A komolyzene alapkönyvtárába 
tartozik Givanni Battista Pergolesi 
(Jesi, 1710. január 4. – Pozzuoli, 
1736. március 16.) Stabat Matere és 
Johann Sebastian Bach (Eisenach, 
1685. március 21. – Lipcse, 1750. 
július 28.) Máté passiója, amelybôl 
korálokat hallhatunk. Elôadó az 
Óbudai Kamarazenekar a Care Voci 
kamarakórussal, Mackó Mónika és 
Kertész Mónika szólójával. A zene-
kart Gazda Péter vezényli. Az 
Egyesület részére Némethy Attila 
ajánlotta fel az alábbi sorokat a két 
mûrôl, közremûködését hálásan 
köszönjük:

A Máté evangélista szövegére írt 
Bach-passiót sok-sok generáció óta 
olyan hír és tisztelet övezi, mint 
nagyon kevés más alkotást az euró-
pai mûvészetben. Bach talán legna-
gyobb szabású és legtökéletesebb 
alkotásának tartjuk: sôt még újrafel-
fedezését is korszakos jelentô-
ségûnek mondjuk, hiszen a száz-
esztendôs tetszhalál után 1829-ben 
felhangzott Mendelssohn-vezé-
nyelte Máté-passió elôadással vette 
kezdetét a koncertéletben az a his-
torizmus, amely a kortárszenével 
egyenrangú helyet kért a múlt 
remekmûveinek. 

A 2-kórusos felállásával és nehéz 
szólamaival, ritka hangszereivel 
szinte elôadhatatlan partitúra – a 
teljes formájában majd 4-órányi és 
szellemileg kimerítô óriásmû – 

kezdettôl romantikus pátoszt, emel-
kedett áhítatot váltott ki tolmácsoló-
iból és hallgatóiból egyaránt. Ahhoz 
képest, jhopgy mekkora remekmû, 
és milyen sokan kutatták és kutatják 
Bach életét, viszonylag szerény tu-
dással rendelkezünk a mû születé-
sének, elhangzásának 
körülményeirôl. 

Bach maga életében egyetlen 
egyszer dirigálta, 1729-ben a lipcsei 
Tamás-templomban. De még ebben 
sem egyeznek meg egyértelmûen a 
zene tudósai. Hangdokumentumok 
csak a legutóbbi pár évtizedre 
nyúlnak vissza, és így csak az 1930-
as évektôl dokumentálható Máté-
passió felfogásokról is keveset tu-
dunk. Valószínûleg a Máté-passió 
kottáját is, - mint minden múltbéli 
zenét - alaposan a maga képére 
formálta minden kor. 

Mendelssohn például - mint 
fennmaradt vezénylô partitúrája 
mutatja - húzott, áthangszerelt, tö-
mörített, árnyalt a darabban. Azt is 
mondhatjuk, szinte szemérmetle-
nül. Persze ez azért történt, hogy az 
1829-es lipcsei hallgatóság ne utasít-
sa vissza a monumentális kompozí-
ciót. Tulajdonképpen így sem bíztak 
a sikerben. Jellemzô, hogy 
Mendelssohn tanára, Zelter már 
1815-ben próbálta a berlini 
Singakademie együttesével a Máté-
passiót, de elôadását akkor még 
nem tartotta idôszerûnek.

Rejtélyes a mû története. Például 
egészen a közelmúltig bizonyított-
nak vélték a szakemberek, hogy hat 
esztendôvel a János-passió után, 
1729-ben került bemutatásra a Máté. 
Ekkorról nyomtatott szövegkönyv is 
van. Ám a passió-librettó nem bibli-
ai szövegeit író Christian Friedrich 
Henrici – vagyis költôi nevén 
Picander - munkájának keletkezési 
éve, a lipcsei Tamás templom má-
sodik orgonájának javíttatása és 
egyéb közvetett adatok alapján 
most két esztendôvel korábbra te-
szik az ôsbemutatót: 1727. április 
17-én, nagypénteken dirigálta 
elôször Bach; ezt követte azután két 
esztendôn át a Picander-szövegû új 
kantáták sorozata. 

Az ôs-Máté-passió eredeti partitú-
rája és szólamai azonban nem ma-
radtak fenn. Van viszont egy parti-
túra-másolat, amit Bach növendéke 
és majdani veje, Johann Christoph 
Altnickol másolt le jóval késôbb, az 
1740-es években az akkor még 
létezô ôs-kéziratról.

Az 1727-es és 1729-es elôadások 
után egy harmadik Máté-passióra 
1736. március 30-án került sor. 
Ekkor elsôsorban a hangszerelésen 
módosított Bach, valamint az erede-
tileg a János-passió nyitó kartétellel 
feleslegessé vált „O Mensch bewein” 
korálfeldolgozást átültette a Máté-
passió I. részének végére, egy ne-
gyedik elôadás is az 1740-es évek-

ben, amelynek végre vannak 
Bach-kézírású kotta-dokumentu-
mai.

Bárhová nyúlunk vissza az 
idôben, és az állítólagos egyetlen 
Bach-vezérelte elôadás után kuta-
tunk: itt sem találjuk a Máté-passió 
egyetlen és megfellebbezhetetlen 
formáját. Bármennyire hiányosak is 
a Bach életébôl való adatok, bár-
mennyire körültekintô is a Bach-
kutatás már több mint egy évszáza-
da, még az 1972-ben megjelent Új 
Bach-Kiadás Máté-passió kötetek-
kel sem zárult le a meglepô felfede-
zések sora. 

Giovanni Battista Pergolesi 1710. 
január 4-én született az olaszországi 
Ancona melletti Jesi faluban, és 
1736. március 16-án a Nápoly mel-
letti Pozzuoli kolostorban halt meg. 
A rövid életû komponistát mégis 
kora egyik legtehetségesebb zene-
szerzôjének tartja a zenemûvészet.  
Pergolesi elsô operái huszonegyéves 
korában kerültek bemutatásra 
Nápolyban és nem keltettek külö-
nösebb visszhangot. Késôbb egy 
nápolyi dialektusban írt vígoperája 
meghozta számára az érvényesülés 
lehetôségét.

Amikor egyik nagyoperája egye-
nesen megbukott Rómában, 
Pergolesi mélyen elkeseredve hagy-
ta el balsikere színhelyét és a feren-
cesek kolostorába vonult vissza, 
hogy feldúlt kedélyére és rohamo-
san erôsbödô tüdôbajára gyógyulást 
keressen; itt érte utol a halál alig 26 
éves korában, közvetlenül Stabat 
Materének befejezése után. 

Némethy Attila

A tavaszi népházi koncerten fellép a Care 
Voci Kamarakórus. Az együttes 2001-ben ala-
kult az Óbudai Gimnázium akkori 9. osztályos 
növendékeibôl. A gimnáziumi évek alatt a kó-
rus rendszeresen részt vett a Budapesti Éneklô 
Ifjúság minôsítô hangversenyeken. Minden al-
kalommal Arany diplomát szerzett. Két alka-
lommal Különdíjat is kapott. Ezekben az 
években két franciaországi hangversenykör-
úton vett részt.

Az együttes repertoárja a reneszánsztól a 
kortárs zenéig minden zenei korszakot felölel. A 
karvezetô: Király Gabriella, a kórustagok Babos 
Karolina, Fehér Krisztina, Horányi Anna, 
Horváth Lili, Kertész Szilvia, Kovács Anna Mária, 
Kôszegi Ágnes, Pivarcsi Judit, Szabó Réka, 
Tornyosi Nóra, Zámolyi Eszter. (www.facebook.
com/carevoci)

Ôk most jönnek elsô alkalommal hozzánk, 
reméljük, hogy számukra is öröm lesz énekük, 
és késôbb is vendégül láthatjuk ôket. A koncert 
szólistáit, Mackó Mónikát (szoprán) és Kertész 
Mónikát (mezzo-szoprán) a következô lapszám-
ban mutatjuk be.

Fogadjuk ôket szeretettel!

Koncert a Népházban
Az Óbudai Kamarazenekar koncertje március 4-én este 7 órától

Care Voci Kamarakórus
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Hogy ez mennyire kiment a di-
vatból, nem is kérdés. Sokan egyet 
is értenek ezzel. Igény lenne rá, 
bárkit megkérdezhetünk. Nos hát 
akkor, miért is nem beszélgetünk? 
Nincs rá idô! - jöhetne azonnal a 
válasz.

Pedig sok mindent megtanulhat-
nánk a beszélgetések által. 
Jószándékú viták is kerekedhetné-
nek. A mottó lehetne:" A jó pap is 
holtig tanul". Kiderülhet a megélt 
tapasztalatok miatt, a mûveltség 
okán-fokán, ugyanakkor és ugyan-
arról a dologról így is, úgy is lehet 
vélekedni. A saját szemszögébôl 
nézve lehet többeknek, is egyszer-
re igaza.

Ám lassan nem is tud beszélget-
ni, szót érteni akárkivel az ember. 
Egyes fi atalokat nem is értheti meg 
az idôsebb korú. No nem a szoká-
sos generációs ellentmondásokról 
lehet szó. Talán a fô ok: gyors 
iramban változik a szókészlet. Fura 
szóösszetételek jöttek létre. Ahol 

példát adhatnának, ott is romlás 
tapasztalható. Frissen kiadott 
könyvekben, újságokban is talál-
kozhatunk a jelenséggel. A rádió, 
a TV mindig is etalon volt. Sokan 
az ott hallott szavak alapján tájéko-
zódtak. Addig rendben is volna: 
minden nyelv változik, alakul az 
idô során. Azonban, ha a "szóron-
gálók" kerekednek felül, könnyen 
csapdába eshetünk, vagyis alig 
értjük majd egymást, ha ez így 
megy tovább.

Az meg már egyenesen rémes, 
amikor azt halljuk: ,,kirúgtak" vala-
kit. Nahát, a kutyánknak sem 
mondanánk ilyet, ugye... Ráadásul, 
idegen szavak lepték el gyönyörû 
anyanyelvûnket.

Ez még nem is volna baj. Sajnos 
magyar ragokkal, igekötôkkel ,,szí-
nesítik" ezeket. Aztán kódokban 
gondolkodunk! Kommunikálunk! 
Teszteket írunk! Viszont az is igaz, 
az elsô kód az írás volt. Mindig is az 
információ rögzítésére használtuk. 

Szerencsére agyunk a természet 
legjobb kódfejtôje. Ügyelni kellene 
arra, milyen minôségû anyagot zú-
dítunk rá. Egy idô után minden ci-
vilizáció szembesül az infó döm-
pinggel. Ezeket szelektálni sem kis 
feladat. Erôsen változik a világ, a 
szemlélet, de még az idôjárás is - 
mondhatnánk viccesen. A fi atalab-
baknak hiába is mondjuk, magya-
rázzuk: ez vagy az tuti biztos lesz, 
ha a megszokott úton közlekedsz. 
Az adott kor fi atalságának már a jó 
is másként jó, mint az elôzô nemze-
déknek. Ez mindig is így volt.

Viszont a beszélgetések során 
kiderülhet, igen sokat lehet tanulni 
tôlük. Hányszor mondjuk is: a mai 
eszemmel másként tenném ezt 
vagy azt, mint korábban tettem. A 
mai fi atalok dicséretesen rövidre 
zárják az adódó gondokat, problé-
mákat, gyorsabban döntenek. 
Talán, mert kevesebb az idejük a 
mostani rohanó világunkban, mert 
ügyesebbek, vagy így követeli 
tôlük az élet ,,online"? Az idôseb-
bek talán elmondhatják: a fi atalok 
nyelésében az ô tapasztalataik is 

benne foglaltatnak. Jól adták éle-
tük példáját, az ifjak meg jól lefo-
tózták, építkeztek általa. Érdemes 
hát az idôsebbekkel beszélgetni, 
az ifjúság olyan ismeretekhez, 
szókészlethez juthat, melyeket 
fontos megôrizni a hagyomány-
ápolás jegyében.

Tulajdonképp bárkivel, bárhol 
adódhat egy jó kis eszmecsere, ha 
az ember olyasvalakivel találkozik, 
aki lelkileg hasonlóan van hangol-
va. Ezt pedig már a szemébôl is 
kiolvashatjuk. Ha tévednénk, vagy 
túl sok lenne belôlünk, ne szégyen-
kezzünk elegánsán visszavonulni. 
Legtöbbször azonban kedves be-
szélgetésekre kerülhet sor. Legyünk 
bátrak és mosolygósak. Legköze-
lebb már köszönünk is egymásnak.

Így hát a beszélgetéssel meg-
ôrizhetjük gyönyörû anyanyel-
vünk tisztaságát a ,,szórongálók-
kal" szemben.

Nem is lesz belôle "vaker", napi-
szinten sohasem. Legfeljebb a ka-
barétréfák szórakozhatnak az el-
korcsosult "újmódi" szavakon.

W. Grass

Ott hagytuk abba, hogy mindjárt az elején 
hibázhatunk, ha nem találunk hozzánk, illetve 
családunkhoz, környezetünkhöz leginkább 
passzoló kutyamárkát. S már arról is volt szó, 
hogy a választásban – bár kétségkívül szem-
pont – nem a legfontosabb a környezetünk, 
vagyis, mondjuk a lakhelyünk milyensége – 
hogy az kertes ház, avagy társasházi lakás. A 
fontosabb a másik két szempont, vagyis, mi 
magunk és a hozzánk tartozó családtagok, 
esetleg barátok. (Igen, ez utóbbi is fontos lehet. 
A Kutyapostásnak például egyszer elmúlt egy 
évtizedes családi barátsága, amikor megvettük 
életünk elsô kutyáját. A házaspár nôtagja 
ugyanis kezelhetetlenül bepánikolt már a ku-
tya látványától is. Errôl addig, amíg nem volt 
kutyánk, szó nem esett, de hogy lett, válaszút 
elé állítottak bennünket. Nem volt mit tenni, s 
mi a kutyát választottuk…)

Nem, önzésbôl, de kezdjük a sort magunk-
kal. Hiszen mi leszünk majd a gazda, a gazdi 
– bár ebben is lehet némi változás. És jó, ha 
ezt is tudjuk! Ugyanis nemcsak mi választunk, 
hanem a kutya is. Volt már ebbôl kalamajka, 
nem is kevés. S, hogy ismét magamból indul-
jak ki: nekünk eddig három Berni pásztorku-
tyánk volt, illetve a harmadik most van. 
Mindhárom fi únak született, s tán ezért, tán 
másért, de mindhárom érezhetôen vonzódott 
a családom nôtagjaihoz. Ezzel együtt az elsô, 
Artúr az én kutyám lett, a második, Simonka, 
büdös módon elárult, és átállt a nejem olda-
lára, míg a jelenlegi Sancho (reményeim 
szerint) ismét engem választott. Ugyan nem 
tudom, melyik, milyen, de hallani egygazdás 
és többgazdás fajtáról is, ha a kívánt négylábú 

például többgazdás lesz, máris 
megvan az ok a sértôdöttségre…

De mondjuk, hogy körülménye-
ink miatt mi magunk vállaljuk a 
gazda, mondjuk a fôgazda szere-
pét. Ekkor, még a kutya „beszerzé-
se” elôtt, vegyünk számot életünk-
kel, hol tartunk, hová jutottunk, 
hova tartunk.

Hogy mást ne mondjak, itt van 
mindjárt az életkor. Bizonyára nem 
lepôdnek meg, ha ismét saját pél-
dámmal jövök. Én az idén töltöm 
be a 66. évemet, Sancho pedig a 
negyediket. Mivel nagytestû ku-
tyáról van szó, bármennyire is fáj, alig hin-
ném, hogy még él mondjuk még tíz évet, de 
számoljunk így. Vagyis, amikor majd elteme-
tem, én 76 leszek (már amennyiben én teme-
tem el ôt). Ezért elhatároztam, hogy akkor már 
nem veszek újszülött kiskutyát, mert felelôs 
kutyatartóként nem vállalhatok újabb 10-15 
vele töltött évet, ismerve a magyar férfi akat 
kecsegtetô statisztikákat… Vagyis most úgy 
gondolom, hogy Sancho volt az utolsó ku-
tyám, aki újszülöttként került hozzánk, s ha ô 
elhagy, akkor valamelyik menhelyrôl hozok 
majd el egy öregedô társat, hogy 
lehetôségeimhez képest boldoggá tegyem 
hátralévô életét.

Hál isten, sokkal többen vannak, akik fi ata-
labbak nálam, s eszükbe sem jut még az 
öregkorra gondolni, büszkén és boldogan be-
levágnak a kutyázásba. Azért nekik is számot 
kell vetniük például a karrierjükkel. Milyen a 
beosztásuk most, és mi várható késôbb? 

Egyáltalán: kell-e nekünk kutya?
(Az emberi hibás kutyák nyomában. Harmadik rész.)

Beszélgetés

Például mi a véleményük a külföldi munkavál-
lalásról? Mi lesz, ha néhány év múlva egy 
visszautasíthatatlan állásajánlat érkezik, mond-
juk Torontóból? Lesz akkor kire hagyni a ba-
rátjukat, vagy mehet majd a menhelyre? 
Ugyanígy gondolni kell egészségi állapotukra 
is. Tudják-e akárcsak sétálni vinni naponta 
többször is, mert, ha kicsi, nem szeret majd 
lépcsôzni – vagyis, ha rossz a lift, cipelni kell 
–, ha meg nagy, akkor vajon ô viszi majd sétál-
ni a gazdáját, vagy elbirkózunk magunk a pó-
rázzal? És így tovább, így tovább: költségek, 
betegségek, kutyaszôr és társai – sorolhatnám.

Mielôtt azonban végkép elvenném a kedvü-
ket a kutyatartástól, most abbahagyom. Mindez 
azonban, higgyék el nagyon fontos, mert utó-
lag megtapasztalni egy rossz döntés következ-
ményeit – az valakinek, és sajnos többnyire a 
kutyának, akár tragikus is lehet. Azért a jövô 
hónapban folytatjuk…

Szücs Gábor
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Az Artézi Galéria márciusi tár-
latának kiállító mûvészei 1986 óta 
ismerik egymást: a Fáklya Klub 
szakkörében, majd több 
mûhelyben is együtt dolgoztak, 
és két évtizede tagjai a Magyar 
Festôk Társaságának. 1997 óta 
házastársak, így óhatatlanul fel-
merül a kérdés: hatottak-e egy-
más mûvészetére? Mindketten 
szívesen kísérleteznek, keverik a 
technikákat, kollázselemként 
sokféle anyagot használnak. 
Ugyanakkor T. Horváth Éva 
függôleges tekercsképei színe-
sebbek, líraibbak, míg Alföldi 
László alkotásaira geometrikus, 
gyakran monokróm formák 
jellemzôek. A közös kiállításon a 
párhuzamok és a különbségek 
egyaránt megmutatkoznak, ami 
egyúttal a mûvészi fantázia végte-
lenségét is jól illusztrálja.

Németh Géza 
mûvészeti vezetô

www.artezi.hu

A nagyvárosi robogásban csendesen elszöszmö-
tölt a régi 17-es villamos, rövidke útján végig a Bécsi 
úton, be a Frankel Leó utcán át a csodaszép 
Margithídig. Megállította a forgalmat, mert a kocsik 
osztoztak vele az úton és neki volt elsôbbsége a 
megállóknál. Vagy épp a zöld lámpára várakozó 
kocsik állták útját, és olyankor békésen várakozott 
Újlakon az éttermeknél. „Minden bokornál” megállt, 
ritkán járt és kínszenvedés volt cekkerrel felkapasz-
kodni a szûk korlátjai között, a magas lépcsôin. 

Megköpülte a vajat a tejbôl, annyira rázott és imboly-
gott, ilyenkor csattogtak a táblácskái. Ôrizte az em-
lékét a régi villamosnak, amikor a vezetô kézi irányí-
tással nyitotta és csukta az ajtókat. Egyszer egy kajla 
tizenéves beült menetközben a hátsó vezetôfülkébe 
és ott eszegette a parizert, a kifl it és itta a kefírt. A 
villamos közben robogott. Egy zenész rokonom 
szerint ez a régi villamos énekelt. Dala mindig 
ugyanaz volt két megálló között, az indulástól az 
érkezésig, fokozatosan a mély hangról magas 
hangra és egyre erôsödve, majd visszamélyülve és 
halkulva ezt hajtogatta: Manyi mama, Manyi mama, 
Manyi mama. Zúghatott tôle a Dunapart hatalmas 
forgalma, tülkölhetett minden járgány, ahogy csak 
kifért a csövön, de a mesevillamos csak énekelt. 
Hogy hiányzott a 17-es, amikor fonódott a felújítás, 
szomorúan néztük az elhagyott pályáját!

Aztán tessék, most itt van a csiribiri kényelmes és 
halk fonódó, felsétálunk rá a megemelt járdán, ké-
nyelmesen elférünk, nem ráz és valami Savoya 
parkba, meg a Kamaraerdô felé akar elvinni. Az is 
mesés hely lehet, régen ott is mesevillamos járt. Egy 
szabad hétvégén oda is ellátogatunk.

Jó utat mindannyiunknak!
Berendi Bori

Az antik kertek jellemzô növé-
nyeinek változatos felhasználási 
módjaival szakember ismerteti 
meg az alkotómûhely résztvevôit. 
Az ismeretszerzés mellett az aktív 
tevékenység, kenôcsök, festékek 
készítése is része a programnak. A 
tanfolyamra 17 éven felüliek je-
lentkezését várjuk. Következô 
program március 26-án lesz, témá-
ja: Növényi tinták és festékek fára, 
papírra.

Foglalkozás díja anyagárral 
együtt 6000.- Ft. Érdeklôdni lehet 
az alábbi email címen, vagy tele-
fonszámon:

Ódor Bernadett
250-1650

odor.b@aquincum.hu

Idén ünnepli 83. születésnapját a 
Hármashatár-hegyi repülôtér. A 
magyar repülés története egészen a 
19. század végéig nyúlik vissza, 
amely azonban csak az I. világhábo-
rú után kapcsolt nagyobb lendület-
re. AZ 1920-30-as években kiváló 
hazai mérnökök és elszánt sport-
repülôk mûködtek közre a magyar 
repülés megteremtésében, megal-
kotásában. Közülük is kiemelkedett 
a kiváló pilóta és mérnök, Rotter 
Lajos. Sokan meglepôdtek azon, 
amikor meglátták Rottert egy hosszú 
horgászbottal a kezében a hegyen 
sétálni (a botról ráadásul hosszú 
szalagok lógtak le). A jeles pilóta-
mérnök ennek a pecabotnak a segít-
ségével kereste a legalkalmasabb 
helyet a vitorlázórepülôk felszállásá-
ra, s hamarosan meg is találta. 

A Vörös-kô, Hárs-hegy és az 
Újlak-hegy által határolt területén 
szinte állandó észak-nyugati szél fúj, 
amely kiváló lehetôséget nyújt egy 
reptér mûködéséhez – gondolta 
Rotter. Azonban a fôváros és a 
Magyar Aero Szövetség illetékesei 
szerint ez a terület nem alkalmas 
repülési célokra. Rotterben embe-
rükre akadtak. 1933. december 26-
án a tiltás ellenére egy német 
gyártmányú géppel több, mint egy 
órát repült, és ezzel elérte az illeté-
kesek belegyezését a reptér meg-
építéséhez.

A repülôtér kezdetben a terület 
felsô részén mûködött (az elsô 
hangár 1934-ben épült), hiszen a 

vitorlázógépeket innen indították 
egy gumikötél segítségével („csúz-
lizták”), késôbb a csörlôs és a 
repülôgép-vontatásos indítási mód 
elterjedésével a lent elterülô sík 
részre költözött. Ez a repülôtér vált 
a magyar vitorlázórepülés otthoná-
vá, itt próbálták ki az új gépeket, itt 
mûködött a Mûegyetemi Sportrepülô 
Egyesület is. Kiváló mérnökeink 
(köztük id. Rubik Ernô) ezen e he-
lyen tesztelték új fejlesztéseiket, 
repülôiket, innen indultak hosz-
szabb-rövidebb útra kiváló sportpi-
lótáink, és nem utolsó sorban itt 
tanították a sportág fortélyait a vál-
lalkozó pilótajelölteknek. 1940 ápri-
lisában ünnepélyes keretek között 
adta át az új hangárépületeket és a 
22 személyes pilótaotthon a Magyar 
Aero Szövetség elnöke, Horthy 
István. A II. világháború után az 
Országos Magyar Repülô Egyesület 

lett a repülôtér gazdája, majd 
mezôgazdasági repülôsök klubja és 
az MHSZ egyesülete is itt mûködött. 
Végül a Mûegyetemi Sportrepülô 
Egyesület lett az üzemeltetôje. A 
repülôtér az évtizedek során bizton-
ságos otthont adott a magyar repü-
lés szerelmeseinek, kisrepülôknek, 
vitorlázógépeknek, siklóernyô-
söknek, sárkányrepülôknek. A 
rendszerváltást követôen különbözô 
tulajdonviták robbantak ki, mely-
nek eredményeként a Nemzeti 
Közlekedési Hatóság 2014 júniusá-
ban, arra hivatkozva, hogy nem 
biztonságos a reptér üzemeltetése, 
visszavonta a mûködési engedélyt. 
Csak remélni tudjuk, hogy a 
különbözô peres ügyek és fôleg a 
repülôtér sorsa hamarosan 
rendezôdik és a terület újra a hazai 
repülés fellegvára lesz.

Horváth Péter történész

Mater Fabia 

Herbariuma
Házi praktikák az ókorból

Szakkörvezetô: 

Kemendi Ágnes

Aquincumi Múzeum

1031 Bp., Szentendrei út 135.

Két-ségek
T. Horváth Éva és 

Alföldi László közös kiállítása

Az Artezi galériában

1037 Bp., Kunigunda útja 18.

Megnyitó: 2016. március 19. 

(szombat) 17:00

Látogatható: 2016. március 

19-tôl április 20-ig

Repülôtér a hegyen

Az utolsó mesevillamos
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Suliváró 

foglalkozások
Március 3-án, 

csütörtökön 16.30-tól

az egyházak képviselôi tartanak 

tájékoztatást a 2016-2017-es tanév 

hit- és erkölcstan oktatásával 

kapcsolatban az érdeklôdô szülôk 

részére.

Március 10-én, 

csütörtökön 16 órakor

kerül sor a következô suliváró 

foglalkozásra. A gyermekek 

a tornatermi foglalkozásokhoz 

hozzanak magukkal tornacipôt.

Március 31-én 

csütörtökön 16 órától

a leendô elsôsök szülei részére 

bemutató órákat tartunk.

Délután 17 órakor pedig az iskola 

igazgatója tart fórumot

az érdeklôdô szülôk számára.

Úszópalántáink sikerei: a tél 
folyamán megrendezett úszó 
diákolimpiai versenysorozaton 
két másodikos tanulónk, 
Dominiák Marcell és Várnagy 
Dalma kiemelkedô teljesít-
ményt nyújtott. Marci 50 méte-
res hát- és mellúszásban is ke-
rületi bajnok lett, Dalma 50 
méteres hátúszásban I., 50 
méteres gyorsúszásban II. he-
lyezést ért el. Így mindketten a 
budapesti döntôbe jutottak, 
ahol a rendkívül erôs 
mezônyben is komoly sikere-
ket értek el. Marci 50 méteres 
mellúszásban a fôvárosi verse-
nyen is a legjobbnak bizonyult, 
Budapest Bajnoka lett. 50 mé-
teres hátúszásban ezüstérmet 
szerzett, míg Dalma 50 méteres 
gyorsúszásban a IV., hátúszás-
ban a VI. helyen végzett.

Röplabdásaink sikerei: 
Nyolcadik osztályos röplabdás 
fi aink a központi írásbeli felvé-
teli után, de még a szóbelik elôtt 
részt vettek a kerületi bajnoksá-

gon, amelyen, ha már elindul-
tak, meg is nyerték. Az ötödik, 
hatodik osztályos zsinórlabdá-
saink VII. helyezést értek el.

Sítábor: Idei sítáborunkat 
Észak-Olaszországba szervez-
tük. Udine tartomány hangula-
tos Arta Terme városkájában 

volt a szállásunk. A 22 km-es, 
Zoncolan hegységben kialakí-
tott pályarendszer a hoteltôl 10 
km-re található. A hegytetôrôl 
(2000 m) lélegzetelállító kilátás 
nyílt az osztrák és a szlovén 
Júlia-Alpokra.

Gleichné Mészáros Edit

A Petôfi  Irodalmi Múzeumban, a „Kiskôröstôl 

Segesvárig” címû állandó kiállításon jártak 

ötödikeseink. A interaktív tárlatvezetést követôen 

a korszak jellemzô ruháit is felpróbálhatták 

leányaink. A látogatás remek felkészülést bizto-

sított a március 15-i ünnepséghez.

Versenyek
A kerületi matematika verseny 6. és 8. 

évfolyamos versenyén Alekseev Iván 8. o. ta-
nulónk 1. helyezést, Ferenczi Márton 6.b o. ta-
nulónk 6. helyezést ért el. Gratulálunk nekik és 
felkészítô tanáruknak: Kérges Gábornénak. 

Iskolai Népdaléneklô versenyen vehet-
tek részt dalos kedvû tanulóink. Egyéniben és 
csoportban is énekeltek a gyerekek. A választ-
ható dalok lehettek magyar vagy nemzetiségi 
népdalok, népi gyermekdalok vagy népi 
énekes gyermekjátékok. Ezekbôl egy csokor-
ra valót kellett elôadni, melyek címét fel kel-
lett tüntetniük az igényesen elkészített neve-
zési lapokon. Igazán nagy öröm volt tanítvá-
nyainkat hallgatni, akik nemcsak az iskolai 
énekórákon, hanem az énekkarban és a 
néptáncon tanult dalokból is válogattak. A 
versenyt színesítette, hogy sok kisgyermek az 
alkalomhoz illô népies ruhába öltözött. A 
zsûri arany, ezüst és bronz minôsítéssel érté-
kelte az énekesek teljesítményét. A 
legkiemelkedôbb Szalai Júlia 4.b osztályos 
tanuló volt, aki megkapta a zsûri különdíját is, 
a karácsonyi ünnepségen pedig az iskola ta-
nulói és tanárai is meghallgathatták tisztán 
csengô hangját. Köszönjük iskolánk énekta-
nárának, Bükkfalvyné Kocsis Beátának és 
fejlesztôpedagógusunknak, Serfôzôné Miklai 
Ágnesnek, valamint a zsûri elnökének, Veér 
Bertalan hegedûmûvész-karmesternek a 
szakszerû minôsítéseket.

Különösen nagy öröm számunkra, hogy a 
kerületi fordulóban Szalai Júlia bronz, iskolai 
kórusunk pedig ezüst minôsítést szerzett.

Lukácsné Farkas Gabriella

A kerületi vers- és prózamondó verse-
nyeken minden évfolyamunk lelkesen részt 
vett. Burány Boglárka 4.b osztályos diákunk 
harmadik helyezést ért el.

Február 17-én kerületi Játékos nyelvi 
vetélkedôn vettek részt 6. b-seink. Szívesen 
jelentkeztek tanulóink, hiszen ez a verseny nem 
a szaktárgyi tudásra épít, hanem egyéb kompe-
tenciákat vesz igénybe. A kerületi versenyen 
Molnár Brúnó a második, Marián Szonja pedig 
az 5. helyen végzett.

A boldog herceg
A 6. és 7. évfolyamainkkal angol nyelvû 

színdarabot néztünk meg január közepén a 
Kolibri Színházban. A Boldog herceg 
történetébôl leginkább egy kicsi fecskére és a 
megrepedt ólomszívre szoktunk emlékezni. 
Oscar Wilde darabját Bodnár Zoltán bábszí-
nész már több, mint száz angol nyelvû 
elôadásán játszotta, többek között a szerzô 
kastélyában is. Az Andrássy úti szobaszínház-
ban mindig érdekes és bájos színpadkép öleli 
körül a nézôt, a díszlet igen sokféle mozgó, 
világító, zenélô és egyéb elemet tartalmaz. Ez 
a hallgatóságot akkor is megragadja, ha nem 
értené az angolul hangzó monodrámát. Mi 
értettük.

Farsang az alsó tagozatban
Az alsó tagozaton a hagyományokhoz híven 

Till Csaba bácsi humoros és találó felkonferálá-
sával mutatkoztak be a maskarába öltözött fi a-
talok. A farsangi programokat a szokásos kisze-
báb-égetés zárta.

Kádár Eszter

Sporthírek

Iskolai hírek

Várnagy Dalma Dominiák Marcell
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AZ EGYESÜLET

HÍREI

,,Egynek minden nehéz, 

sokaknak

semmi sem lehetetlen”

Állandó programok a Táborhegyi Népházban

1037 Budapest, Toronya u. 33.

HAVILAP (MKM 226.674/1998)
Kiadja: 

Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete,

1037 Bp., Toronya u. 33. Telefon: 30-230 6994

E-mail: egyesulet@ohegy.hu, www.ohegy.hu

Felelôs kiadó: Felcsuti László elnök. 
Szerkesztô: Mikes Kriszta, Varga Szabolcs.

Hirdetésfelvétel: 
Óhegy Egyesület. Tel.: 70-325 3416 

Elôkészítés: Petit Typo Bt. 
Nyomás: Granatalma O.Sz.Sz. 
Megjelenik: 3000 példányban

Mesefoglalkozás p. 17.00-18.00
Hatha Jóga - Balázs E. h. 18.15-19.45
Lelki Egészség-ôrzô Klub k. páros 19.00-21.00
Mozgásfejlesztô kreatív tánc (kicsiknek) k. 16.30-17.15
Jazz és modern tánc (nagyoknak) k., cs. 17.15-18.15
Átmozgató - frissítô nôi torna k., cs. 18.15-19.15
Átmozgató - erôsítô férfi  torna k., cs. 19.30-20.30
Pilates torna - Tenki T. sz., p.   8.00-10.00
Kezdô társastánc  sze. 18:00-19:00
Bridzs klub sze. 18.00-22.00
Kezdô társastánc  szo. 10:00-11:30
Gyerek társastánc  vas. 10:00-11:00
Hastánc vas. 18.00-19.00

Korábbi számainkban tájékoztattuk kedves olvasóinkat és 
egyesületünk tagjait, hogy a Belsô-Óbudai téglagyárakról ál-
landó kiállítást tervezünk az Egyesület székházának déli 
homlokzatán, mellyel kapcsolatosan az épület homlokzatát is 
fel kívánjuk újítani. A kiállítás és a csatlakozó homlokzat fel-
újítási költségeinek fedezetére támogatókat keresünk. 
Jelenleg szerzôdés jött létre a Fôvárosi Önkormányzattal, a 
Baumit Építôanyaggyártó Kft-vel, valamint folyamatban van a 
Saint-Gobain Webwr-Terranova Kft.-vel, akik terveinket 
készséggel támogatják. Mindezek a legutóbbi, „Vacsora a 
házért” alkalmával, tagjainktól kapott támogatásokkal együtt 
a felújítás költségeinek cca. 60%-át fedezik. Szívesen foga-
dunk minden további támogatást, ami lehetôvé tenné a teljes 
homlokzat felújítását.

Egyesület Vezetôsége!

A homlokzat felújítása

Bridzsklubhírek
A jó hírnek örvendô Toronya utcai 

Bridzsklub, teljes nevén Budai Motor 
Bridzsszakosztálya idén év elején is megtar-
totta a pezsgô óév értékelését. Az egész éven 
átívelô háziversenyben a 2015. év legjobbja 
a Lovász Ágnes - Lovász László páros lett, a 
második helyen a Jakkel Ilona - Décsey 
Krisztina végzett és harmadik helyet a 
Bánlaki Csaba - Harkai Csaba páros szerezte 
meg.

A klub játékosai csapatban 2015-ben is 
learatták a nekik járó babérokat országszerte, 
október 17-18-án versenyen láttuk vendégül 
az ellenünk próbálkozókat.

Súlyos veszteségek értek bennünket, 
szeptemberben Csige Sándor távozott hirte-
len, november 2-án pedig Reimann Kati ült 
át az égi asztalokhoz, Hanák Sándorhoz, 
Lovász Mariettához, Honárkay Róberthez és 
még sok kedves barátunkhoz. Emléküket 
vidám szófordulataikat gyakran idézve 
ôrizzük.

Minarik Attila és Raksányi György többhe-
tes házi továbbképzéssel gondoskodott 
szellemi fejlôdésünkrôl. Érkeztek új játéko-
sok Réti Irén, Stogicza Imre, Fodor Juli és 
Gurbán Zoltán, Bíró Johanna és Bolbás 
Erzsébet személyében, akiket ezúton is üd-
vözlünk. Örömmel láttuk viszont Kalotai 
Juditot és Merényi Ákost, a Fischer Családot, 
várjuk ôket szeretettel továbbra is. 
Visszavárjuk az elkalandozókat, Szász Kál-
mánt, Sápi Vilmost, Serly Györgyöt, Révész 
Ferencet és a többieket.

Már rögtön az évkezdetkor megindult az 
éves háziverseny, de még be lehet csatlakoz-
ni. Reméljük, erôs csapataink indulhatnak a 
Magyar Bridzsszövetség által kiírt Magyar 
Kupán és más bridzsklubok versenyein. 
Ôsszel ismét megrendezzük a két napos 
versenyünket. Az idén is tervezzük a 
Bridzsklubok Szimultán Versenyein való 
részvételünket.

Itt mondunk köszönetet Raksányi 
Györgynek a klubélet vezényléséért és szer-
vezéséért, Kiss Kati szervezônek pedig ez-
úton kívánunk gyors gyógyulást. Játéknap 
továbbra is szerda este 6-tól 10-ig a Tábor-
hegyi Népház nagytermében. A játéknapo-
kon páros versenyeket rendezünk Mitchell 
pontozási rendszer szerinti értékeléssel. 
Névnapokat és szilvesztert továbbra is meg-
ünnepeljük, az egyébként is jó hangulatot a 
Népház nagytermében rendezett tárlatok és 
a szerda esti gurmé nôi konyhasarok színe-
sítik. A kellemes környezetben várunk min-
den új jelentkezôt szeretettel. Kibicek elfér-
nek. Minden Játékosnak sok két treffes indu-
lást, jó játékot 2016-ra!

M. A.

Autóbusszal Szászföldre
Idei kirándulásunk programegyeztetô meg-

beszélésén úgy döntöttünk, hogy Erdély déli 
részére, Szászföldre utazunk azzal, hogy oda-
menet Erdély más nevezetességeit is megtekint-
jük. Mint például Kolozsvárt, Tordát, Torockót, 
Báznát, Medgyest.

Szászföld Erdély egyik legjobb látnivalóval 
büszkélkedhetô régiója a hajdani szászok vidé-
ke, hamisítatlan középkori hangulatot árasztó, 
impozáns váraival, magas kôfallal körülvett 
jellegzetes templomerôdjeivel. Megfordulunk 
Brassóban, Nagyszebenben, de programunk-
ban szerepel Fogaras, Prázsmár, Feketehalom, 
Szászfehéregyháza, Nagydisznód, Kelnek, 
Szászsebes, Gyulafehérvár, Déva, Arad megte-

kintése is. Ha belépési engedélyt kapunk a 
Transzfogarasi alpesi útra, akkor rövid kirándu-
lást teszünk a Balea tóhoz is.

A ma még nem véglegesen megállapodott 
szálláslehetôségek alapján az utazás várható 
idôpontja május 17 és 25 közé esô 7 nap. 
Várható költsége reggelivel és vacsorával 
együtt 70.- és 80.- eFt közé esik. Legközelebbi 
számunkban pontos információkat teszünk 
közzé a jelentkezés idôpontjával együtt. Akinek 
e-mail címét ismerjük, annak a végleges prog-
ramot elôbb is megküldjük, de más információs 
csatornáinkon is, a honlapunkon és a 
facebookon is közzé tesszük.

Egyesület Vezetôsége, egyesulet@ohegy.hu

Lomtalanítás a Hegyoldalon, április 10-19.
A lomtalanítás keretében az FKF Nonprofi t 

Zrt. kizárólag a kikészítésre biztosított 
idôpontot követô napon elszállítja a háztartá-
sokban keletkezô, nem veszélyes, nagy dara-
bos lomhulladékot (bútor, láda, doboz, stb.). A 
lomtalanítási közszolgáltatás nem terjed ki a 
mindennapos háztartási hulladékra, építési és 
bontási hulladékra, gumiabroncsra, szénporra, 
földre, autóroncsra, az ipar, mezôgazdaság 

vagy szolgáltatási tevékenység során képzôdött 
hulladékra, veszélyes hulladékra, elkülönítet-
ten gyûjtött papír, mûanyag és fém hulladékra 
és a kerti biohulladékra.

Az FKF Zrt. a háztartásokat idén is legalább 
10 nappal korábban, postaládákba eljuttatott 
hivatalos levélben értesíti a lakosságot, a lomok 
kikészítésének pontos idôpontjáról és helyérôl.

www.fkf.hu

Egyesületi iroda nyitva tartása: 
szerdán 17.00-19.00 h, a hét többi 
napján elôre egyeztetett idôpontban, 
tel.: 404 5380. Gondnok: Gáspár 
Aranka, tel.: 30-899 5320. Bejárat a 
Népház udvaráról.

Képviselôink fogadóórái:

Rácz Andrea 8.vk. minden hónap 
második csütörtökén 17.00-18.00 h 
– Bécsi út 77-79. alatti Fidesz irodá-
ban. Tel: 20-200 0017

Farkas Balázs 4.vk. minden hónap 
elsô csütörtök 16.00-18.00 h - Árpád 
Gimnáziumban. Tel: 20-461 2438

Stollmayer Ákos 5.vk. minden hó-
nap elsô hétfô 18.00-19.00 h között 
II. Rákóczi F. Ált. Iskola, Erdôalja út 
5. - elôzetes bejelentkezés esetén, 
Tel: 367 8791
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Óbudalux 
Ingatlaniroda

E-mail: obudalux@oi.hu
TESTVÉRHEGY, 

TÁBORHEGY, 
REMETEHEGY, 
MÁTYÁSHEGY

150 aktuális ingatlant 
kereső ügyfél, 

300 eladó vagy 
kiadó ingatlan ajánlat

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

1037 Budapest,
Erdőalja út 46.

Forster Judit
irodavezető-építész

HEGYVIDÉKIEK 
INGATLANIRODÁJA

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

www.obudalux.hu, www.obudaihegyvidek.hu

Óbuda Hegyvidék_december_nyomda.indd   1 2009.11.26.   10:21:36

SÁGI MAGDI
INGATLANIRODÁJA

Óbuda - Hegyvidéki ingatlanok
értékesítése, bérbeadása

Sági Magdolna irodavezetô

1037 Bp., Hegyláb u. 5. 

Mobil: 30-378 5113, tel./fax: 388 5919 

E-mail: sagimagdi1@gmail.com

www.sagimagdi.ingatlan.com

SULIVÁRÓ FOGLALKOZÁS. Február 11-én nagy érdeklôdés kísérte iskolánk elsô suliváró foglalkozását, melynek keretében a leendô tanítók 

tartottak foglalkozást az iskoláskor küszöbére ért ovisoknak. Idén két elsô osztály indítását tervezzünk, az A osztályt: Némedi-Varga Andrea - 

Paitz Rita, míg a B osztályt Mikes Kriszta - Paczolt Anikó tanítónôk vezetik. A következô suliváró foglalkozásainkról a 10. oldalon olvashatnak.

Automata öntözôrendszerek, 

kerti tavak és vízjátékok tervezése, 

építése és javítása.

Kertek építése, alakítása és fenntartása.

Gyepdoktor szolgáltatás.

Mérnöki mûvezetés referenciákkal, garanciával, 
20 éve itt a hegyen

V31 Kft.  |  www.v31.hu  |  +36 20 9342740


