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Szeresd
édesanyádat
Ô az, aki halkan
Bölcsôd fölé hajol,
Ô az, aki neked
Altató dalt dalol.
Megmosdat, megfürdet
Megfésül szépen,
Tündér mesét mond
Lágy téli estéken.
Amikor beteg vagy
Ô az, aki ápol,
Két szemében mennyi
Aggódás, gond lángol.
Ô az, aki mindig
Imádkozik érted
Nincs, óh nincs határa
Nagy szeretetének.
Tele van a lelke
Érted égô fénnyel,
Ne bántsd meg ôt soha
Engedetlenséggel.
Legyenek selymesek
hozzá szavaid,
törüld le könnyeit,
enyhítsd gondjait.
Simogasd homlokát,
ha szomorú, fáradt.
Szeresd, nagyon szeresd
az Édesanyádat!
A képeket az Erdôalja úti Általános
Iskola 1. B osztályos diákjai készítették.

Környezettudatos
autózás
Online elôadás (Google Meet).
Május 6-án, csütörtökön
18:00 órától.
Elôadó:
Reizer Levente
Nissan Regionális PR Igazgató
(Részletek a 3. oldalon)

Megújult honlapunk

Barangolások Óbudán – III.

www.ohegy.hu

Óbuda történelmi
emlékei

Nagy örömmel tájékoztatjuk
tisztelt olvasóinkat, hogy megújult
Egyesületünk honlapja.
Változott a weboldal struktúrája,
segítve a könnyebb tájékozódást.
Folyamatban van további gazdagítása,
hegyvidékünket érintô tartalmakkal.
Kellemes böngészést kívánunk!

(középkor)

Helyismereti verseny
Beadási határidô május 31.
Eredményhirdetés: 2021. június 19.
(Részletek a 3. oldalon)

Kérjük, látogasson el Facebook oldalunkra! – A név: Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete
Ha kedveli, lájkolja az oldalunkat és automatikusan megkapja bejegyzéseinket.
Láthat képeket, érdekességeket az Egyesületről, a Hegyvidékről,
hasznos híreket, megosztásokat, tanácsokat pandémia idejére.
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Ritka az olyan család, amelynek majdnem minden tagja mûvészeti tevékenységet végez. Ki az
üvegmûvészet terén, ki a belsôépítészet terén, vagy éppen graﬁkus tervezôként ér el sikereket.
Ilyen a Dvorszky-Farkas család a Remetehegyi úton. A családról Dvorszky Annával beszélgettünk.

Mûvészcsalád a Remetehegyi úton
Kedves Anna, régóta laktok a hegyen?
Szüleim 39 éve költöztek a Remetehegyi
útra, én már ide születtem. Szüleim közös
szakmai pályája is akkoriban indult el, amikor a hegyre költöztek. Ma két gyermekkel
és öt unokával büszkélkedhetnek. A családommal én is itt lakom, és a két gyermekem
Lilla és Attila az Erdôalja Iskolába jár – mint
ahogy én is “erdôaljás” voltam.
Szüleidet jeles mûvészekként ismerjük,
mondanál néhány szót szakmai tevékenységükrôl?
Édesanyám, Farkas Éva üvegtervezô
mûvész. A Magyar Iparmûvészeti Fôiskolán (mai MOME) végezte el az üvegtervezô
szakot, ezután a Salgótarjáni Üveggyár
tervezôje lett. Itt festett, homokfúvott, savazott, hajlított és rogyasztott üvegfelületekkel dolgozott. Néhány évvel késôbb
önálló tervezôként kezdett dolgozni, modern szállodák, középületek belsô tereihez
tervezett és kivitelezett üveg térelemeket,
üvegfalakat, világítótesteket.
Megvált a salgótarjáni gyártól?
Igen, de rendszeresen visszajárt a munkáit kiviteleztetni, és késôbb a Tokodi
Üveggyár is hosszú évekig fontos szerepet
töltött be szakmai életében. Ennek a gyárnak a megbízásából tervezett palackokat,
illatszeres üvegeket, és saját alkotásait
is itt kiviteleztette. Sajnos az üveggyárak
megszûnésével közel kétszáz éves gyártási
kultúra veszett el, ma már csak stúdió-hutákban lehet meleg üveggel dolgozni.
Szüleidet virulens alkotópárosként ismerjük. Édesapádnak mi a szerepe e közös munkában?
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Édesapám, Dvorszky László tervezô
mérnök,
belsôépítész,
formatervezô.
Édesanyámmal közösen dolgoznak, aktív tervezôi-kivitelezôi tevékenységet
végeznek. Szállodák, középületek belsô

tereibe készítettek modern világítótesteket, üveg-fém térelemeket. Emellett sok
hazai mûemlék épülethez egyedi, kézzel
gyártott darabok is készültek gyártómûhelyükben. Világítótesteket terveztek és
kiviteleztek kastélyokba, templomokba,
fontos munkáik között van a szecessziós

XXVI. évfolyam, 4. szám
Reök-Palota Szegeden és a kaposvári Szivárvány Kulturális Központ, a miskolci,
pécsi és a szegedi pályaudvarok, a Magyar Tudományos Akadémia, a majki Kamalduli Remeteség. Most egy nagyméretû
üveg térinstalláción dolgoznak a dorogi
Bányamúzeumba.
Édesapám a mûvészi, kézi látványtervek után a mûszaki kiviteli terveket is saját
maga szerkeszti meg. A lámpákon gyakran
kézzel készített ötvösmunkái is megjelennek, kiegészítve a különleges üvegeket.

Úgy tudom, ketten vagytok testvérek, és
a családban a mûvészet „vérvonala”, a tervezôi munka a gyerekek és unokák körében
is megjelenik. Pontosabban, Anna, te is mûvészeti pályát választottál?
Igen, tanulmányaimat a Képzômûvészeti Egyetem tervezôgraﬁka szakán végeztem. Kedvenc területeim az arculattervezés
és a kreatív hirdetési koncepciók kialakítása. Egyetem után férjemmel, Bolyki Bencével alapítottunk közös vállalkozást. Bence
szintén designer, a MOME-n végzett üvegtervezô és tipográfus szakokon. 15 éve
dolgozunk együtt graﬁka, kommunikáció
és média területen. A design mellett elkötelezettek vagyunk a mezôgazdaság iránt,
a két területet összekapcsolva hoztuk létre
az Agroinform.hu mezôgazdasági portált.
Úgy tudom, van még mûvész a családban.
Éva Nôvérem jogász, de az ô családjában is folytatódik a mûvészet iránti érdeklôdés. Nagyobbik ﬁa, Márton, a MOME formatervezô szakának elsôéves hallgatója. A
legkisebb unokák közül pedig még ki tudja, ki választ ilyen pályát – mindannyian
tehetségesen rajzolnak.
Gratulálunk az egész családnak, továbbra is érezzék jól magukat a hegyen, és kívánjuk, hogy az unokák is kövessék szüleik és
nagyszüleik jeles példáját.
F.L.
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Barangolások Óbudán – III.

Óbuda történelmi emlékei – középkor
Óbuda hegyvidékiek helyismereti versenye
Beadási határidô május 31. Eredményhirdetés 2021. június 19.
Elsô két óbudai barangolásunk során bejártuk „Hegyvidékünk tájértékeit”, aztán a „Királyok és Királynék városát” jártuk
körbe. Most, a harmadik alkalommal, szeretnénk ösztönözni minden kedves érdeklôdôt,
családot, hogy amikor idejük és
az idôjárás engedi, személyesen
keressék fel, és a helyszínen tekintsék meg Óbuda középkori
emlékeit, mûemlékeit. A pandémia idején e barangolást csoportosan nem is tehetnénk meg.
Óbuda középkori emlékeibôl
nem sok maradt ránk. Jobbára
falmaradványok, alaptestek jelölik az egykori királynéi vár, a
templomok, kolostorok és piac-

téri házak helyét. Mégis emlékeztetnek elôdeinkre, akik ezt
a várost élték mindaddig, amíg
a török elôl el nem menekültek,
és hírt közvetítenek épített környezetükrôl, a török pusztulást
megelôzô idôszakról.
Hogy célunkat elérjük, felkértük Benyóné Dr. Mojzsis Dóra
történészt, hogy a korszakra
vonatkozóan állítson össze 12
kérdést úgy, hogy arra megválaszolni csak az tudjon, aki a
helyszínen járt, esetleg szelﬁt
is készített a helyszínrôl. A kérdésekre adott válaszokat egy
háromtagú zsûri értékeli. Tagjai
Benyóné Dr. Mojzsis Dóra, Horváth Péter muzeológusok, és

Basa István, a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola tanára.
A jutalom mindhárom esetben egy Óbuda történetét leíró
értékes könyv. A könyv mellé az
elsô helyezett egy óbudai vendéglôbe érvényes családivacsora
bónuszjegyet kap, második egy
sokszemélyes tortát, harmadik
pedig egy többszemélyes tortát.
Továbbá a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola azon felsô tagozatos diákjai, akik a versenyen való
részvételüket kitöltött kérdôívekkel igazolni tudják, jutalmul
egy 5-ös osztályzatot kapnak történelembôl.
A kérdôívek letölthetôek
honlapunkról, de kinyomtatva

Környezetünkért!

átvehetôk az Egyesület irodájában és az Iskola titkárságán,
de ha az alábbi e-mail címen jelentkeznek, válaszlevélben el is
tudjuk küldeni. Ugyanitt kell leadni május 31-ig a válaszokat is.
Eredményhirdetés és díjátadás
2021. június 19-én, a Táborhegyi
Népházban, az „Óhegy Napok”
ünnepi megnyitóján lesz.
További részletek a kérdôíven
találhatók. Várjuk kedves hegylakóink és további érdeklôdôk
jelentkezését:
az Egyesület Vezetôsége
egyesulet@ohegy.hu
Wágner Judit

A diófa

Környezettudatos autózás

Egy csodaszép diófa
Áll a mi kertünkben.
Oly bôséges terméssel
Jár ô a kedvünkben!

Online elôadás (Google Meet).
Május 6-án, csütörtökön 18:00 órától. Elôadó: Reizer Levente,
Nissan Regionális PR és eMobilitás Igazgató
Mikor valaki autót cserél,
vagy egyáltalán elôször vesz
autót, felvetôdik számos kérdés: hány személyes, benzines vagy dízeles, mennyit
fogyaszt, milyen gyártmányt,
milyen színût, stb. Mi egy
újabb és fontosabb döntési
szempontot is bevonnánk,
elsôsorban környezetünk védelme érdekében. Ez pedig
az, hogy elektromos meghajtású legyen-e, vagy ne. Ennek

részletei azonban nem igazán
ismeretesek, ezért arra kértük
Reizer Leventét, az elektomos
meghajtású autók alapos ismerôjét, a Nissan Regionális
PR és eMobilitás Igazgatóját,
hogy tájékoztasson bennünket. Vállalta.
Az elôadáson megtudhatjuk, hogy miért fontos az eMobilitás, mik az elônyei, mennyi
megtakarítást lehet elérni az
üzemanyagon, a karbantar-

KÖNYVKÖTÉSZET +36 30-961 8167
www.konyvkoteszetobuda.hu
Emlékkönyvek, fotóalbumok készítése
Szakdolgozat, diplomamunka kötése
Régi könyvek javítása, újrakötése
Folyóiratok, újságok kötése

Natúr dobozok
Ablakos dobozok
Bonbondobozok, sütisdobozok
Dobozok céges ajándékcsomaghoz

www.dobozuzlet.eu

DOBOZKÉSZÍTÉS

táson és egyéb elemeken, és
vannak-e más elônyei, például
energiatárolás újrahasznosított akkumulátorokban.
Több parkolóban találkoztunk már töltôponttal, de fontos lenne tudni, hogy milyen
módozatok vannak az otthoni
töltésre, és ha igen, mi kell
hozzá. Kérdés az is, hogy
van-e az elektromos autókra
állami támogatás, és ha igen,
melyek a feltételei.
Mégha holnap nem is cserélünk autót, mert az anyagi
lehetôségek nem biztosítják,
akkor is pontosabban megfogalmazhatjuk céljainkat, az
elôadáson szerzett információk alapján.
A részvétel ingyenes. Jelentkezni lehet az alábbi e-mail címünkön, a név és az e-mail
cím megadásával. A meeting
elôtt fél órával emlékeztetô
e-mailt küldünk, benne a csatlakozás linkjével.
Szeretettel várunk minden
érdeklôdôt:
az Egyesület Vezetôsége
egyesület@ohegy.hu

A viszontagságot is
Méltósággal tûri.
Perzselhet, eshet, fújhat.
Az idôt legyûri.
Ó, ha mesélni tudna,
Mi történt alatta,
Mikor a nagyszüleink
A szôlôben matattak!
A tikkasztó melegben
Ám árnyékkal szolgált.
Déli pihenés után
Mind végezte dolgát.
Lombja alatt szövôdött
Barátság, szerelem.
Titok lengi azt körül,
Nem is feszegetem.
Tekintélyes termete
Kertünk dísze máig.
Vigyázunk rá, óvjuk ôt.
Nem pótolja másik.
A Madarak és fák napja
– május 10.
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Összhangban a természettel II. rész
Mosás és mosogatás
Ruháink patyolat-tisztasága ma már teljes mértékig a gépi mosásnak köszönhetô,
de nem mindig volt ez így. Igen sok fáradtsággal és hosszú folyamatok árán lehetett
tiszta ruhához jutni a mosógépek kora elôtt.
Még magam is emlékszem arra, hogy nagymamám miként mosott és áztatott a fürdôkádban és mekkora dolog volt, amikor centrifuga érkezett a házhoz, majd azt követôen
egy igazi, automata mosógép is.
Hamulúg, sulykoló, mosószappan – ezek
elengedhetetlenek voltak a 20. század elején, de a ruhák illatosítása már ekkor is
fontos volt az asszonyok számára – vagy a
mosóvizet illatosították virágkivonatokkal,
íriszgyökérrel vagy egyszerûen a rozmaring és levendulabokrokra terítették a száradó textilt.
Az is elôfordult, hogy a szekrényt magát
látták el kellemes aromákkal, gyógynövényes tasakokkal vagy egyszerûen illatos
szappant rejtettek a ruhák közé.
Ma már sokkal egyszerûbb dolgunk van,
de úgy gondolom, hogy továbbra is érdemes
visszanyúlni a természetes és egyszerû
alapanyagokhoz.
Ilyen például: a mosószóda (nátrium-karbonát), ami remek folttisztító, vízlágyító,
zsíroldó, vagy a folttisztító só (natrium-perkarbonát), ami penészölô és fehérítô hatással bír és 40 fok alatt mûködik igazán.
Természetesen nem marad ki a sorból a
szódabikarbóna és a citromsav sem.
Legújabb felfedezésem a folyékony mosódió, ami egy növényi eredetû, vegyszermentes, bôrbarát és környezetkímélô megoldás
a mosásra. A fehér ruhákhoz használjunk a
gél mellé kevés mosószódát vagy folttisztító
sót is, a ragyogó hatás érdekében.

Az öblítô végtelenül egyszerû – hiszen
bolti változata a legbrutálisabb mûillat-bomba szokott lenni – akinek ez sok, és váltana
valami kevésbé tolakodóra, annak álljon itt
egy párperces recept: 1/2 liter ecethez adjunk 2 ml (azaz kb. 60 csepp) illóolajat. Levendulát, citromot, édesnarancsot, rozmaringot, gerániumot, bergamottot – kinek mi
kedves az orra számára. Ebbôl a keverékbôl
mérek az öblítôs tartályba kb. 1/2 dl-t és
löttyintek hozzá még 1 dl csapvizet is.
A foltok kiszedésére a marhaepe szappan olcsó, és nagyon hatékony megoldás.
Az illatos vasalás titka egy kis virágvíz,
vagyis aromavíz a vasaló víztartályába – a
levendula, rózsa és a neroli is csodálatos.
A fertôtlenítés idejét éljük, így szót kell
ejtenem a teafa olajról, ami az erôs baktérium-, gomba- és vírusellenes hatásáról ismert, de remek fertôtlenítô és sebgyógyító
is. Egészen nyugodtan adjunk a felmosóvízhez (ebbe is mehet egy kis kupak folyékony
mosódió), a kézmosó szappanunkhoz, vagy
a mosáshoz is belôle. Figyeljünk a minôségre, és csak 100 % tisztaságú, bevizsgált kemotípusú illóolajat vásároljunk!
A mosás mellett a mindennapos mosogatás is kiváltható a már beszerzett környezetbarát alapanyagainkkal. Így készül
a gépi mosogatószer: 120g citromsav, 80 g
mosószóda, 60 g szódabikarbóna, 60 g folttisztító só és 2 ml, azaz 60 csepp illóolaj,
pl.: citrom, grapefruit, édesnarancs. Ennyi
az egész, már mehet is egy befôttes üvegbe – egy evôkanállal teszek a mosogatógép
rekeszébe.
Azokon a napokon, amikor nem mosunk
de vágyunk a friss „tisztaság“ illatra, ami
mellesleg nyugtat és harmonizál is, perme-

tezzünk természetes illóolajokból készült keveréket a párnákra, függönyökre, ágytakaróra. Így készítsük el: 10 ml alkoholhoz adjunk
10 csepp orvosi levendula, 5 csepp mandarin, 5 csepp római kamilla és 10 csepp citrom
illóolajat majd öntsük fel az 50 ml-s üveget
ioncserélt vízzel (vagy levendula aromavízzel). A fenti illóolajok kisgyermekek mellett
is biztonsággal használhatóak.
Tipikusan olyan tippek ezek, melyeket
leírni tovább tart, mint megcsinálni. Érdemes belevágni, mert ha csak egy-egy ﬂakont cserélünk le, és készítünk helyette
élet- és bolygóbarát tisztítószert, már azzal
is nagyon sokat tettünk. Minden apróság
számít!
Az illóolajok és az aromavizek rendelhetôek a rajnak@purebalm.hu címen, ahol
szívesen válaszolok aromaterápiás kérdésekre is.
Rajnák Bea

záló szárnyait, mint a motolla megpörgette, és huss…. elszállt boldogító otthona felé.
El lehetne gondolkozni azon is, vajon honnan tudta ez a parányi csodabogár, merre
is van a ’hazafele’. Ugye, milyen érdekes
lenne errôl is többet tudni?
No de nekem valamiért találkoznom
kellett ezzel a kis bogárélettel. Talán az lehet a tanulság, ha odaﬁgyelünk, és kényelemszeretetbôl nem fogjuk vissza magunkat - amikor cselekednünk kellene - az élet
apró csodái megtörténhetnek.
Segítôkészséggel sok minden jóra fordítható! Néha nem is kell sok. Már az is segítség lehet, az is elég, ha elhagyatottságunkban valaki jóindulattal meghallgat minket.
Van, aki azt vallja: „felesleges bárki életébe beleavatkozni” vagy „mindenkinek
úgy is elôre meg van írva a sorsa”. Ám az
biztos nincs lejegyezve, hogy „fel kellene
adni elsô szóra” vagy „nem kellene a jóért

tenni, a jót akarni” - egy adódó lehetôség
esetén. Pedig lám csak, kikerekedhet egy
aranyos sikertörténet.
Aki foglalkozik környezetünk állapotával, esetleg olvasgat a témát kutatva, tudván tudja, minden élôlénynek fontos szerepe van a hasznos biológiai folyamatok
egyensúlyában
Azt mondta egy tudósember a rádióban,
ez az apró méhecske olyan szorgalmas a
virágok beporzásában, hogy nélküle egyetlen gyümölcsünk sem lenne. Így hát vigyázzuk dolgos életét, ha úgy adódna.
Milyen egyszerû lett volna seprût ragadni, és a rászorulót egy suhintással eltüntetni a teraszról. Rövidre lehetett volna
zárni a történetet. Ajánlatos nem ezt tenni
akkor sem, ha csak egy pici bogárról esik
szó. (Már ha fontos a jövô, kedves az életünk!...)
W. Grass

Nahát…!
…Hogy mik vannak?! – szoktuk mondani, ha valami érdekeset hallunk. Mesélem:
azon a napon, amikor azt hittük, végre tavasz lett, megpróbálkoztam a kerti tennivalókkal. Hamar kifáradtam, így hát lekuporodtam kicsit felüdülni a kerti teraszon
a székembe. Ahogy ott üldögélek, nézelôdöm, látom ám, a földön furcsán mozgolódik egy méhecske. Túl korán hagyhatta el
a kaptár melegét, hitte itt a tavasz? Most
pedig próbálkozna hazavergôdni. Mivel
láthatóan nem vitte a szárnya, gondoltam
odacseppentek mellé egy ujjbegynyi vizet.
Talán szomjas szegényke, így majd lábra
kap. Ám láthatóan ez édeskevés volt. Próbálkoztam – hátha segítene – egy picike
mézzel. Ez már ’döﬁ’ gondolhatta és alaposan belakmározott. Összeszáradt pöttöm
teste kikerekedett, azután, mint egy mini-jumbo repülô, kigördült a felszállópálya
elejére. Még egy próbát tett, gyönyörû, iri-
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Sárkány a Hegyen
Az óbudai hegyvidéket ôrzô
sárkány, amely napjainkban a
Kiscelli Múzeum fôbejárata elôtt
pihen, nem a mesék és mítoszok
világából került elô, hanem nagyon is valós. Igaz, történetét
valóban több ponton homály
rejti, de ez egy sárkány esetében
elvárható.
Kalandos és hosszú utat tett
meg a sárkány, mire hazatalált. A szobor ugyanis itt „született” Óbudán, pontosabban a
Hajógyár vasöntödéjében. Nem
egyedüli alkotás volt, hiszen
eredetileg három sárkány- és
három delﬁnszobor készült a híres óbudai gyárban, a hozzájuk
tartozó díszrácsokkal együtt. De
hová is szánták ezeket a díszes
alkotásokat?
A XIX. század második felétôl
Pest-Buda lendületes fejlôdésnek indult, amelynek tempóját
a felélénkült kereskedelem és
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a piac diktálta. Ekkoriban az
áruszállítás elsôdleges útvonala
a Duna volt, ahol szükségessé
vált egy modern és biztonságos teherkikötô, amelyhez kellô
méretû raktárak is tartoznak.
A dunai hajózás ekkor a bécsi
székhelyû – hazánkban Óbudán
volt a központja – Elsô Dunai
Gôzhajózási Társaság monopóliuma volt, ezért nem csoda, hogy
ezt a kikötôt a vállalat építette a
pesti alsó rakparton. Az építkezések 1858-ra fejezôdtek be. A
rakodópart és a raktár területét
északi és déli oldalon is rácsokkal és széles kapukkal zárták
le. A déli részére kerültek a
delﬁnek, az északi kapuhoz (ez
a Lánchíd lábánál, a pesti hídfônél volt, ahol most is egy bástya
áll) pedig a sárkányszobrok. A
vasból készült díszes, de robusztus szobroknak valószínûleg
praktikus funkciójuk is volt, a

téli idôszakban jégtörôként „mûködtek”. 1873-ban Pest, Buda
és Óbuda egyesítésével megszületett Budapest székesfôvárosa, amely tovább növekedett,
folyamatosan nôtt a területe és
a lakosság lélekszáma. Szükségessé vált a rakpartok átépítése,
ezért a korábbi rakodóparti részt
elbontották, a szobrokat is más
helyre szállították. Ez valamikor
a századforduló (1900) környékén történhetett, amikor a Városligetbe kerültek a szobrok. A
három vassárkány innen került
a Kiscelli kastély elôtti részre,
de pontos ideje és leginkább az
indoka, nem ismert.
A II. világháború idején a sárkányok túlélték Óbuda ostromát,
bár a Kiscelli kastély környékén
nagyon heves csatározások zajlottak. Ekkor sérülhettek meg,
hiszen a kastély elôtt álló sárkány mellsô lába hiányzik. Az
1970-es években a három sárkányból kettôt visszavittek a Városligetbe és a Vidám Parkban

Új EuroCenter 2022-tôl
Kívül-belül megújul az EuroCenter a
WING felújítási terveinek köszönhetôen.
Egy modern és igényes, ugyanakkor emberléptékû bevásárlóközponttal gazdagodik az
észak-budai térség. A létesítményt a WING
2018-ban vásárolta meg, és felújítását indokoltnak tartja, mivel annak agglomeráció
vásárlóerô indexe az országos átlag feletti,
és kitûnôek az autós és tömegközlekedési
kapcsolatai. A WING az egyik legnagyobb
magyar, magántulajdonban lévô ingatlanvállalkozás. A cég egyúttal a piacvezetô lengyel
lakóingatlanfejlesztô, az Echo Investment
többségi tulajdonosaként meghatározó regionális ingatlanpiaci szereplô. A vállalatnak
ez a negyedik bevásárlóközpont-fejlesztési
projektje a nagysikerû, egri Agria Park, a
Hegyvidék Bevásárlóközpont, valamint a
MOM Park felújítás és újrapozicionálása
után.
A EuroCenter üzleteinek döntô többsége
már április 3-án bezárt, míg az INTERSPAR
és az autómosó május folyamán zár be. A
munkálatok ideje alatt az épület körüli parkoló le lesz zárva, mivel az majd építési területként funkcionál. A munkálatok nem érintik az önkormányzati tulajdonú Csíkszereda
parkot.
A tervek szerint 2022 tavaszán a bevásárlóközpont a kibôvítésre kerülô galérián
kialakított szolgáltatói szinttel, valamint az
elsô emeleten megújult étel udvarral, mozival, továbbá nemzetközi divat és kiegészítôket forgalmazó üzletekkel várja a vásárlókat.
A földszinten újranyitó INTERSPAR is teljes
egészében megújul, modern külsôvel és di-

zájnos belsô eladótérrel, széles és minôségi
áruválasztékkal, a vásárlók kényelmét szolgáló megoldásokkal várja majd a vevôközönséget. A hipermarketben kialakítanak egy
SPAR to Go-t is, ahonnan a hideg- és melegkonyhai készítmények elvihetôk vagy akár
helyben is fogyaszthatók.
A teljes építészeti megújuláson kívül
változik a ház szolgáltatási kínálata is. A
megújult bérlôi összetételt a fejlesztô a vásárlói igények maximális ﬁgyelembevételével alakítja ki. A tervek szerint a népszerû
divatmárkák mellett többek között banki,

Sárkány a Kiscelli Múzeum
bejáratánál
állították fel ôket, az Elvarázsolt
kastély bejáratánál. Ez a kettô
végül innen került át a Fôvárosi
Állat- és Növénykertbe. Ezért ma
már csak egy sárkány vigyázza
Óbudát, akit a mesék alapján
nem szerencsés felébreszteni.
Horváth Péter

telekommunikációs, egészségügyi szolgáltatások is elérhetôk lesznek, a szórakozásról
pedig a mozi, valamint a számos új étterem,
kávéház hivatott gondoskodni.
A zöld szemlélet jegyében kerékpártárolók és elektromosautó töltôállomások is
lesznek. A megújuló EuroCenter teljes egészében akadálymentes lesz és a fejlesztés
során ﬁgyelmet fordítanak az egészségtudatosságra is.
A jövôben Észak-Buda elsô számú élményközpontjává, népszerû találkozóhelylyé válhat. Kialakításából és lokációjából
fakadóan pedig otthont adhat számos érdekes programnak, így idôszakos rendezvényeknek is.
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Hármashatár-hegy geológiája
A Hármashatár-hegy (497 m) a Budai-hegység része, jelenlegi nevét a XIX.
században kapta, amikor Buda, Óbuda és
Pesthidegkút hármas határválasztója volt. A
hegycsoporthoz tartozik a hévizes barlangjairól és kôfejtôirôl híres Mátyás-hegy (300
m), a mészköves-márgás Remete-hegy (348
m), a dolomitból felépülô Tábor-hegy (395
m), a lankás, teraszos, lösszel fedett Testvér-hegy 175 m, a határoló törésvonalak
következtében szögletes alakú Vihar-hegy
(449 m), valamint a homokköves Csúcshegy (445 m). Összetöredezett röghegység,
kialakulásáig mintegy 220 millió évet kell
visszamennünk az idôben. Szerkezetföldtani felépítése változatos, mészkô, márga,
agyagkô, dolomit, homokkô alkotja. Fejlôdésének négy fázisát különböztetjük meg: a
paleoalpit, a mezoalpit, a neoalpit, valamint
a neoalpi ciklushoz tartozó, de jellegében
elütô pleisztocén mozgások idôszakát.
A földtörténeti középidô triász idôszakában, körülbelül 200 millió évvel ezelôtt
az egész Kárpát-medencét elöntötte egy
meleg, sekély, gazdag élôvilágú tenger, a
Tethys, melynek üledékei több tízmillió
éven át több ezer méteres vastagságban
rakódtak egymásra. Innen származik a diploporás dolomit, ami a hegységet felépítô
legidôsebb kôzet, valamint a fehér vagy
világosszürke színû dachsteini mészkô. A
dachsteini mészkô különlegessége, hogy
épségben megôrizte az egykori élôlények
mészvázát. A földkéreg folyamatos mozgásban volt, ezért ezek a kôzetek leülepedésük
után 100-150 millió évvel, szilárd állapotban északra sodródtak, majd egymásra torlódtak. A triász végétôl a földtörténeti újidô
harmadidôszakáig terjedô szárazföldi szakaszban üledékképzôdés nem történt, így
környékünkön nem maradtak fent képzôdmények. Ez az oka annak, hogy a triász és
a harmadidôszaki képzôdményeknek van
nagyobb szerepük a hegységalkotó kôzetek
között. A harmadidôszak elsô szakaszában,
50-60 millió évvel ezelôtt ismét tengerelöntés történt, a tenger olykor elôrenyomult,
olykor visszahúzódott. Ezt követôen, az
eocén korban az egykori tengeri élôlények
maradványaiból kétfajta üledékes kôzet keletkezett, (hatalmas egysejtûek mészvázaiból) a nummuliteszes mészkô, valamint a
Hármashatár-hegyen sokhelyen elôforduló
briozoás márga. A Guckler Károly tanösvényen sétálva sárgásbarna, vékonyréteges
budai márga formációt ﬁgyelhetünk meg.
Körülbelül 30 millió évvel ezelôtt rakódott
le a homokkô és a kiscelli agyag, ami a Hármashatár-hegy Duna felôli oldalán a legjellemzôbb. Ezt a kiscelli agyagot használták
az ókorban is, majd késôbb az óbudai téglagyárak is.
A Hármashatár-hegy jelenkori kinézetét és szerkezetét a földtörténeti harmadidôszak miocén korában, körülbelül 15-20
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millió éve kapta. Ekkor a tenger visszahúzódott, a függôleges kéregmozgások következtében a hegység kiemelkedett, rögökre
szabdalódott. A törések mentén bizonyos
részek ismét kiemelkedtek, míg mások lesüllyedtek, helyenként lépcsôs, erdôs lejtôket kialakítva. Kiváltképp meredek a Duna
felé leszakadó keleti lejtô, ahol mindössze
két km távolságon belül 400 m-es szintkülönbséget tapasztalhatunk. A korábban
egymásra települt dolomit és mészkôrétegek felszabdalódtak, törési síkok alakultak
ki. Ezen törési síkok mentén a csapadékvíz
leszivárgott, a karsztosodásra hajlamos,
mészköves részeken összefüggô vízáramlá-

XXVI. évfolyam, 4. szám
si járatok jöttek létre. Ennek köszönhetjük
a szerteágazó barlangrendszert, aminek
része a 162 m hosszú Táborhegyi-barlang,
és a 380 m hosszú Királylaki-barlang is. A
legﬁatalabb kôzet a jégkorszak idején keletkezett édesvízi mészkô. A szél a hegyek
szélárnyékos részeire vastag porréteget terített, amibôl lösz keletkezett. A Dunához
közel esô területeken folyovízi üledékeket
találhatunk. Az árterületek és az egykori
agyagbányák helye mesterségesen került
feltöltésre. A Hármashatár-hegy kedvelt
kirándulóhely, az öt éve átadott Guckler
Károly kilátóból körpanoráma tárul elénk
Budapestre, a Dunára, valamint tiszta idôben a Pilisre, Visegrádi-hegységre és a Börzsönyre is.
Bugyi Szabina

1. Triász (diploporás) dolomit és (dachsteini) mészkô; 2. Eocén (nummuliteszes) mészkô;
3. Budai márga; 4. Kiscelli agyag; 5. Kôzettörmelékes lejtôüledék; 6. lösz; 7. folyóvízi
üledékek (Duna, Aranyhegyi-patak); 8. mesterséges feltöltés (bányagödrök, árterületek).
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Barlangjaink a Hármashatár-hegy környékén
Lakóhelyünk környékén számos barlang
rejtegeti kincseit. Igaz, általában nem látogathatók, de kettôbe szervezetten, csoportosan is bejuthatunk, képet kapva a hévizes
cseppkôbarlangok formagazdagságából.
1904 júniusában a szájhagyomány
szerint egy birka alatt beszakadt a föld a
bányaudvar szélén a Szépvölgyi úton - így
kezdôdött a Pálvölgyi-barlang mai napig
tartó izgalmas története. A kutatók 1910ig, helyenként robbantás segítségével tárták fel a barlang körülbelül egy kilométer
hosszú szakaszát. A feltérképezés után
lépcsôkkel, korlátokkal és áthidalásokkal tettek járhatóvá egy szakaszt, melyet
1919-tôl a nagyközönség szakavatott vezetôk kíséretében, karbidlámpák fényénél
tekinthetett meg. A második világháború
során óvóhelynek használták a barlangot,
ami komoly károkat okozott a természeti
képzôdményekben. Több évtizedes szünetelés után 1980-ban újra megindult a feltáró kutatás, amely nagyon jelentôs eredményekre vezetett. Sikerült kialakítani a
Pál-völgyi-barlang és a Mátyás-hegyi-barlang között régóta sejtett kapcsolatot, ezzel a két barlang együttes hossza, a több
ütemben végzett feltárás során 2002-re
elérte a 18,6 kilométert.
Miután 2011. december 11-én megtalálták az összeköttetést a Bagyura-Harcsaszájú–Hideg-lyuk-barlangrendszerekkel is,
az így létrejött Pál-völgyi-barlangrendszer
28,6 kilométeres hosszával, megelôzve az
addig leghosszabbnak ismert Baradla–Domica-barlangrendszert, és Magyarország
leghosszabb barlangjává lépett elô. A fel-

Mátyás-hegyi-barlang - „Könyvtárterem”

tárások azóta is folytatódnak, mára a barlangrendszer járatainak hossza több, mint
32 kilométer.
A többi budai barlangtól eltérôen itt a
nagyméretû függô- és állócseppkövek mellett cseppkôzászlók, és barlangi gyönggyel
bélelt medencék is találhatók. A látogatóbejárat a Szépvölgyi u. 162. sz. alatt található, ahol elôzetes megbeszélés szerint
overálos kalandtúrákra is lehet jelentkezni. A barlangászok a kiépítetlen részekben
tartanak edzéseket, és sérült gyerekek
számára mozgásterápiás túrákat.
Másik közeli, szervezetten látogatható barlang a Szemlô-hegyi-barlang. Feltárt
hossza több mint 2 km, függôleges kiterjedése 50 m. 1930-ban kôfejtés közben
fedezték fel. Jellegzetes formaelemei a
gömbfülkék, gömbüstök. Bejárata a Pusztaszeri u. 35. szám alatt van. A barlang
1991 óta gyógybarlang, gyógyászati célokat is szolgál: a barlangi terápia során
asztmás, allergiás gyermekeket kezelnek.
Érdekes, de csak engedéllyel látogatható barlang a Ferenc-hegyi-barlang,
amelynek bejáratát 1933-ban csatornaásás közben találták meg. 6,7 kilométer a
járatainak hossza és 81 méter mély. Szûk,
hasadék jellegû járataiban borsókô, kalcitszivacs, barit és lublinit ásványok is
megtalálhatók, amiért Aragonit barlangnak is nevezik.
A József-hegyi-barlang 5,6 km hosszú,
fokozottan védett barlang. 1984-ben, alapozás közben lyukadtak be a fôként K-Ny-i
irányú törésvonalak mentén húzódó, feltörô melegvizek által kioldott barlangba.

Tágas termeit keskenyebb, hasadék jellegû
folyosók kötik össze. Egyes aknák 110 m
mélységig is lenyúlnak. Falait gömbfülkék, üstök, hófehér borsókô, gipszvirágok és változatos színû és formájú cseppkôképzôdmények gazdagon díszítik. A
barlang nem látogatható.
A 162 m hosszú Tábor-hegyi-barlangot
elôször 1919-ben említi Kadic Ottokár.
Bejáratának közelében az 1931-es ásatások során több jégkorszakbeli emlôs, pl.
gyapjas orrszarvú csontjaira bukkantak. A
hévízes eredetû barlang a Budai-hegység
második leghosszabb dolomit kôzetben
kialakult képzôdménye. Megkülönböztetetten védett, a 10 m magas elôcsarnokba
természetes ablakokon át jön be a fény és
ráláthatunk a beljebb lévô gömbfülkékre
is. A barlang a Királylaki útról nyíló keskeny Gréti ösvényen keresztül könnyen
megközelíthetô, elôle nagyszerû kilátás
nyílik Óbudára és a Pesti-síkságra.
A 380 m hosszú 34 m mély Királylaki-barlang a Tábor-hegy oldalában található lezárt, mesterséges alagútrendszerbôl nyílik. 2011-ben jutottak be elôszôr a
tûzköves dolomitban képzôdött barlangba,
ahol változatos képzôdmények, hófehér
kicsi cseppkövek, kristályok, heliktitek díszítik a falakat. Korábbi számunkban már
írtunk errôl a megkülönböztetetten védett
barlangról, ami nem látogatható.
Budapestet nem véletlenül nevezik a
barlangok és hévizek fôvárosának, melynek bizonyítékai a lakóterületünket körül
ölelô hegyek belsejében találhatók.
Várkonyi Bea

Pálvölgyi cseppkôbarlang
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Jogsi kell a kutyatartáshoz?
Úgy tûnik, a kormányzati
szervek kezdik komolyabban
venni a négylábúak és a kétlábúak viszonyát, a közelmúltban
háromféle „kutyológiai” kezdeményezés is történt ez ügyben.
Elsôként Nagy István agrárminiszter jelentette be, hogy társadalmi párbeszédet indítanak
az állatok jólétének növelése és
a felelôs állattartás érdekében.
A felmérés 13 kérdést tartalmazott, a felelôs állattartáshoz
kapcsolódóan kíváncsiak voltak
a lakosság véleményére a civil
szervezetek támogatási rendszerével, az oktatással, a kóbor
állatok helyzetével, a bántalmazást elszenvedô haszonállatokkal kapcsolatban. Emellett
várták a véleményeket a nem
megfelelô állattartással szembeni fellépésrôl: az állatkínzás
büntetésérôl, a tiltott állatviadal
szankcióinak szigorításáról, a
pirotechnikai eszközök használatáról és a cirkuszi vadállatok
helyzetérôl is.
Ugyan egy kicsit tamáskodtam, hiszen a 13 kérdésre minden kutya- és állatbarát csakis
egyértelmû igennel kell, hogy
válaszoljon. Mert ugyan mi mást
mondhatnánk például arra,
hogy „Egyetért-e azzal, hogy a
hatóságok minden rendelkezésre álló eszközzel, szigorúan lépjenek fel a nem megfelelô állattartás ellen?” – naná, hogy igen!
És nyilván igent húzunk be arra
a kérdésre is, hogy „Egyetért-e
azzal, hogy egy országos ivartalanítási programnak kiemelt
szerepe lehet a kóbor kutyák
számának csökkentésében?” De
végül is az online kérdôívet több
mint 260 ezren töltöttek ki, higygyünk a változásban!
A következô projekt: Gaz-

dijogsi néven indít összetett
tanulási programot a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). Az ôsszel induló
gazdijogsi.hu online oktatási
platform célja, hogy gyakorlati
ismeretekkel és kellô elméleti
tudással ruházza fel azokat az
állattartókat, akik a jó gazda
gondosságával szeretnének kutyáikról gondoskodni. Az állatvédelmi törvény mellett szemléletváltásra és oktatásra van
szükség ahhoz, hogy a kidobott,
nem megfelelôen tartott állatok
száma jelentôsen csökkenjen, s
magasabb szintre lépjen az állattartói kultúra.
Magyarországon körülbelül
másfél millió kutyát tartanak,
amely a lakosságszámra vetítve nemzetközi viszonylatban
is sok. A velük való együttélés
folyamatos törôdést és felelôs
gondolkodást követel. A Gazdijogsi program ezt a célt szolgálja. Az önkéntesen vállalható,
ingyenes, online képzés várhatóan szeptembertôl, online tanfolyammal indul. A tananyag
sorra veszi a kutyaválasztás
szempontjait, anatómiai és

élettani alapismereteket nyújt,
és bemutatja a kutya alapvetô
szükségleteit, viselkedési formáit, problémáit, valamint a
kutyatartás jogi szabályozását.
Az elméleti anyag késôbb gazda-kutya gyakorlati képzéssel
bôvülne, távlati cél pedig, hogy
teljesítése kötelezô elôfeltétele
legyen a kutyavásárlásnak, illetve az örökbefogadásnak.
Harmadjára pedig bejelentették, hogy 1400 kóbor kutyát
tervez ivartalanítani a Nébih. A
projekt összköltsége 50 millió
forint, ami mintegy 1400 kutya
ivartalanítását teszi lehetôvé országszerte.
Miközben a nem kívánt szaporulat megelôzéséhez jelenleg
az állatok ivartalanítása az egyetlen megbízható eszköz, ennek ellenére mégis csak a kutyák nagyjából 10 százaléka ivartalanított.
Amíg ez az arány számottevôen
nem javul, addig nem várható
áttörés a kóbor, illetve az állatmenhelyeken és az ebrendészeti
telepeken gazdára váró ebek számának csökkenésében.
Az idén márciusban indított
program elsôsorban az 5000 lé-

lekszám alatti kistelepülésekre
koncentrál, ahol a tapasztalatok
szerint erôsebben élnek még az
ivartalanítással szembeni tévhitek, és sokszor a megfelelô
szakmai háttér sem áll rendelkezésre az operációk elvégzéséhez. Bár azóta, hogy kötelezô
chippel megjelölni az ebeket,
jelentôsen csökkent az ebrendészeti telepekre bekerülô kutyák
száma, még így is több mint 17
ezer kutyát fogtak be 2020-ban
az ebrendészek.
Az országos fôállatorvos szerint a program elindításával a
szaporulat csökkentése mellett
fontos cél az ivartalanítással
kapcsolatos tévhitek cáfolása
is. A beavatkozás ugyanis nemcsak veszélytelen, de mérsékli
a kutyák domináns viselkedést,
visszafogja szökési hajlamukat,
csökkenti az idôskori megbetegedések, például a daganatok
elôfordulásának esélyét is. Tehát sokkal több pozitívuma van
az ivartalanításnak, mint azt a
legtöbben gondolják. A program
az elôzetes tervek szerint 2021
év végéig tart, a résztvevô kutyák kijelölése központilag történik. A beavatkozásokat a megbízott állatorvosoknak a Magyar
Állatorvosi Kamara szakmai
ajánlása szerint kell elvégezniük, az összes mûtét 70 százalékában nôivarú egyedeken.
Az ivartalanítás ma már rutin-beavatkozásnak számít. A
modern állatorvosi gyakorlatban
használt altatószerek biztonságosak, és az ivartalanításon
átesett állatok a mûtét után pár
órával teljesen magukhoz térnek. A mûtét utáni komplikációk
ritkák, és az ivartalanítás utáni
8-10 nap elteltével a mûtéti terület rendszerint begyógyul.
Jó hírek ezek – bizakodjunk a
folytatásban!
Szücs Gábor

Mennyi idô alatt gyógyul fel a kutya ivartalanítás után?
A szuka és a kan kutyák ivartalanítása
teljesen másfajta mûtéti eljárást igénylô
folyamat, emiatt a gyógyulási folyamat is
eltérô. Korábban azt tartották, hogy érdemes megvárni az elsô tüzelést, ma már azt
vallják az állatorvosok, hogy ez nem szükséges, sôt, ha lehet, akkor a vemhesülés és
ellés kockázata miatt érdemes korábban
ivartalanítani.
Szukák esetében általában 6 hónapos
kor után vállalják az orvosok a beavatkozást, de ideálisan 8-9 hónapos korra idôzí-
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tik a mûtétet. Amennyiben ilyen korai
életkorban zajlik le az elsô tüzelés, akkor
azt követôen kerül sor az ivartalanítára.
Ha a mûtétre rutineljárásként kerül sor,
azaz nem betegség miatt kell beavatkozni,
akkor az altatásban végrehajtott mûtét során a két petefészket távolítják el. A méh
eltávolítására csak akkor kerül sor, ha azt
a gazda kéri, vagy ha a mûtét során olyan
körülmény merül fel, ami ezt indokolná.
Éppen ezért lényeges, hogy a mûtét
elôtt az állatorvos alaposan kivizsgálja a

kutyát. Maga a mûtét nagyjából másfél
óra, az elôkészületekkel együtt. Az altatásból már felébresztve adják ki a gazdának, sôt, elôfordulhat, hogy a saját lábán
megy ki hozzá kedvence, persze kissé
még rogyadozó léptekkel. A mûtét után
egy ideig bágyadt és gyenge az állat, ezalatt az idô alatt nem ehet és nem is ihat,
ám amint stabilan áll a lábán, már igen.
Célszerû az elsô 24 órában fájdalomcsillapítót adni neki.
forrás:pet4you.hu
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ÖNKORMÁNYZATUNK HÍREI

Orvtámadás a kertbôl
Az ember közvetlen környezetének szépítése, csinosítása iránti vágy egyidôs az emberiséggel, hiszen erre a régészet tárgyi leleteket és írásos szövegeket bôséggel talált.
Míg a házi kedvencként tartott állatok
kellô odaﬁgyeléssel, gondozással nem jelentenek veszélyt a természetre, egy kertbe
ültetett virág vagy fa, ha rejtett módon is,
de akár kifejezetten káros lehet. Jól ismert
tény, hogy a növények propagulumaikkal –
azaz szaporítóképleteikkel – könnyen meghonosodhatnak a környezetünkben. Az így
kiszabadult jövevény- vagy özönfajok (adventívek) vizuálisan könnyen észlelhetôk a
természetben.
A természetben a fajok közti, gyakran látványos összecsapás mellett (gondoljunk egy
szeder vagy vadrózsa gerilla terjedésmódjára) „alattomos”, rejtett taktikai manôverek is
szép számmal akadnak. Közismert jelenség
a vegyi háború, amikor az egyes növényfajok olyan anyagokat termelnek a gyökerükben vagy a levelükben, melyek segítségével
a fajazonos vagy eltérô fajú, de konkurens
egyedek csírázási eréjét csökkentik, növekedésüket lassítják, gátolják. Klasszikus példa
a dió (Juglans regia) levelének allelopatikus
(csírázásgátló) hatása.
Még rejtettebb háború, mikor egyes fajok
a másik faj ivaros (szexuális) szaporodásába szól bele. A fajok közötti reproduktív izoláltság (szaporodási elkülönültség) hiánya
azzal járhat, hogy egy adott faj génkészletének egy része hibridizálás révén természetes körülmények között is átkerülhet egy
másik fajba. A jelenséget introgressziónak

(„genetikai szennyezésnek”) nevezzük,
melyet elsô ízben ANDERSON 1949-ben
nôszirom (Iris) fajokon és hibrideken ﬁgyelt
meg. Az introgresszió elôfeltétele, hogy a
fajok genetikai távolsága nem lehet túlságosan nagy, szaporodási ritmusuk (reproduktív fenológájuk) hasonló kell, hogy legyen,
és megközelítôleg azonos élôhelyen kell
hogy elôforduljanak. Míg azonban a fajok
földtörténeti idôintervallumban értelmezve,
évezredek-százezredek alatt tudtak elvándorolni és kapcsolatba kerülni közel rokon
fajokkal, addig mára, az emberiség által
uralt földtörténeti korszakban (antropocén)
igen rövid idô alatt az adott faj a világ másik
végére kerülhet. Ilyen gyors változásokhoz
nem képesek alkalmazkodni a fajok, evolúciósan „nem készültek fel” génállományuk
megvédésére, megôrzésére és a hibridizáció kivédésére.
Óbuda-Békásmegyer hegyvidéke gazdag
a természet közeli élôhelyekben, ahol a sziklagyepekben még tömegesen nyílik a védett
törpe vagy apró nôszirom (Irisz pumila), a
cserjésekben és erdôk szélén a fokozottan
védett magyar vadkörte (Pyrus magyarica),
vagy üde erdôk avarjában a szintén védett
szártalan kankalin (Primula vulgaris).
Az apró nôszirom az Iris nemzetségen
belül a szakállas nôszirmok seregébe (Sectio
Barbata) tartozik, melybe a kertekbe tömegesen telepített német nôszirom (Iris germanica) és számtalan, már csak fajtanéven emlegetett, többszörösen hibridizált faj is. Ezen
kerti fajok általában nem képeznek termést,
de virágnyílásukkor gazdag pollenforrások,

A sárga virágú, száratlan kankalin

amit a méhek szét is hordanak az ôshonos
nôszirmok között, ezzel kockáztatva a hibridizáció lehetôségét.
Közkedvelt útsorfává vált az utóbbi idôben a kínai körte (Pyrus calleryana), mely
egy Távol-Keleten ôshonos faj. Legközelebbi
rokona és szintén a Pachia-seregbe tartozó
faj a magyar vadkörte, így félô, hogy a kínai
faj tömeges telepítése végett a bennszülött
faj nem fog tudni fajazonos magot képezni.
Érdekes jelenséget ﬁgyelhetünk meg a
Budai-hegyekben: az erdôkben egykor tömegesen elôforduló szártalan kankalint mára
mindenhonnan kigyûjtötték, e faj populációi szinte már csak kertekben, utak szélén,
keresztek tövében található meg. Halvány
kénsárga virágai szép díszt alkotnak a gyepekben, ám egyre több piros, rózsaszín, lila
és kék színváltozatú egyed található meg az
állományokban, aminek oka a tömegesen
behozott, hibrid eredetû primulák kiültetése. Noha a kankalinok nemzetségében jól
ismert a szexuális dimorﬁzmus: az inkább
termôs virágok esetében a szirmok torkából
a bibe, míg az inkább porzós virágokéból
a porzótokok kandikálnak ki, és a bibék is
termelnek „szekréciós nedveket”, melyek a
fajazonos pollent hivatottak segíteni, a budai
szártalan kankalin állományok genetikailag
elszennyezettek.
Egy gondos kertész körültekintôen kell,
hogy telepítsen, tudva, hogy a kertjébe ültetett növények akár veszélyt is jelenthetnek
a környezô területekre, így mindig tájékozódjunk az ültetendô növények rokonsági
körérôl is, nehogy elveszítsük unikális vagy
jelentôs értékeinket!
Dr. Kerényi-Nagy Viktor
fôkertész

Magyar vadkörte

Fatelepítések a kerületben
Fák telepítésének három útja van: Önkormányzat saját anyagi forrásból telepít, Közösségi Fatelepítés keretében adományból,
vagy különbözô okokból kivágott fák jogszabályban elôírt módon történô pótlási kötele-

2021. május

zettségébôl. 2020 novembere óta Óbuda-Békásmegyer minden kerületrészére került új
fa, összesen több, mint 830 darab. Ezen fák
legalább 16-18 cm törzskörméretûek, 6 cm
törzsátmérôjûek, 4–7 m magasak, tehát te-

kintélyes méretûek. A fákat ültetést követô
bô egy évben (telepítési garanciaként) a telepítést végzô személy vagy a telepítési kötelezett gondozza: öntözi, gyomlálja és szükség
szerint törzstisztítást végez. A fa a telepítési
garancia lejárta után kerül át a Városüzemeltetés kezelésébe.
Dr. Kerényi-Nagy Viktor fôkertész
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Iskolai hírek
Újabb nagy ünnepünket ültük a digitális
munkarend közepén, és örömmel számolhatunk be arról, hogy tanítványaink lelkesen mutatták be az otthoni készülôdést.
Sok pompás beszámoló készült ünnepi étrendrôl, húsvéti dekorációkról, szabadidôs
tevékenységekrôl. A 4. évfolyamon angolul is magas színvonalú fényképes beszámolók készültek bevásárlásokról, kedvenc
ételekrôl, fôzésrôl és terítésrôl egyaránt.
Mivel az Oktatási Hivatal tervezi az
év végi mérések megtartását, ezért érintett évfolyamainkon készülünk az angol,
a magyar szövegértési és matematikai
eszközhasználati (OKÉV) mérésekre. 6.
osztályban az ország bemutatásáról, 8.
osztályban pedig a környezetvédelemrôl
pompás MyMapek készültek, amelyeket
a digitális munkatérben is megosztottunk
egymással. Bízunk abban, hogy megfelelô
tudásbázis építés, készség- és képességfejlesztés zajlott az elmúlt hetekben-hónapokban - tekintet nélkül a 2D-s vagy
3D-s megjelenésre, hiszen már diákjaink,
a szülôk, és mi, pedagógusok is rengeteget
fejlôdtünk a digitális felületek munkatérként való alkalmazásában.
A jelenléti oktatás idején megszokott
számonkérések helyett alternatív értékelé-

si módszereket használunk, melyek általában nagyobb tanulói kreativitásnak adnak
lehetôséget. Így többek között sokféle lenyûgözô videó ﬁlmet, hangfelvételt és más
digitális applikációkkal készült munkákat
kapunk az e-Kréta Digitális Kollaborációs
Terének tanulói felületén keresztül.
A fokozatos nyitás következtében alsó
tagozatunkon jelenléti oktatás zajlik április 19-tôl. Tanulóink jelentôs számban
vesznek részt a jelenléti oktatásban. Azon
nebulók, akik otthon maradnak, a szüleik támogatásával végzik el az e-Krétában

is jelölt órai és házi feladataikat. Sajnos
két kis létszámú osztály indítása intézményünkben - teremhiány miatt -, a következô tanévben nem lehetséges. Ezért
a tervezett egy, nagyobb létszámú osztályunkba a majdani elsôsök beiratkoztak.
Leendô tanító nénijük a jelenléti és a digitális munkarendre egyaránt felkészülve,
teljes lelkesedéssel foglalkozik mostani
tanítványaival, ugyanakkor nagy örömmel
várja a most még nagycsoportos óvodásokat.
K.E.

Bori mesél az óvodában (Részletek II.)
BORI HARMADIK MESÉJE AZ ÓVODÁBAN.
Skacok! Tegnap azt ígértem, hogy Zsuzsiról beszélek. Zsuzsi az én nénikém, pedig
semmi nénis nincsen benne. Elköltözött
tôlünk, mert férjhez ment Danihoz. A hegy
másik oldalán van két házuk. Az egyik kisebb, mint a másik. Az egyikben laknak
ôk, a másikban a mosógép. A nagypapám,
tudjátok, a Papa, azzal fenyegetôzik, hogy
összeköltözik a mosógéppel, ha nem viselkedünk jól vele. Van még egy nagy istálló
is, ahol a lovak laknak, meg a Tócsni kutyának is van háza, amit Dani csinált, akitôl
Nagyim el van ájulva.
A Papám nincs elájulva Danitól, csak
szimplán szereti. Ez elég. Nem?
A mamámmal, akit úgy hívnak, hogy Ilus
fôzz egy kávét, gyakran átsétálunk az erdôn, Zsuzsihoz. Közben azt énekeljük, hogy
„Nem félünk, a farkastól, farkastól, nem
esz meg csak megkóstol, megkóstol.” Ezt
azért énekeljük, mert mindketten félünk a
farkastól, csak nem valljuk be. Zsuzsinál
a lovaktól függetlenül, van még füge is. A
Papám is néha átmegy. Néha, mert nagyon
lusta. Leül a teraszon és nézi a naplementét, A hidegkúti naplementét igen nagyra
értékeli, és közben megiszik egy pohár pálinkát, amit otthon soha nem tenne meg.
Zsuzsi a múltkor bement lóval a könyvtárba. Azóta tábla van, hogy lóval behajtani
tilos.
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Én ezt viccesnek tartom, de a Nagyi nem.
Most vett Zsuzsi egy kétkerekû kocsit. Kíváncsi vagyok, hogy megy be vele a kocsmába? Zsuzsi, az én nénikém megnyer minden lovasvesenyt, aminek ünneplés a vége.
Én is szeretek ünnepelni. De, az a kocsi,
hogy fog beférni a kocsmába?
BORI ÖTÖDIK MESÉJE AZ ÓVODÁBAN
Hogyan leszek kapitány? Meséltem már,
hogy Papám, aki a nagyapám, nagyon híres
szakács, és a szobája tele van oklevelekkel, úgyis, mint diplomákkal. Van még ott
sok érem is, amiket a vitorlás versenyeken
nyert. Kértem egyet, egy aranyszínût tôle.
Azt mondta, hogy nekem adja, ha leteszem
a kapitányi próbát. Akkor én is kapitány
leszek, mint ô, meg Guba. A kapitányság
nagyon magas rang. Udvariasan beszélnek egymással. „Kapitány, nem innál egy
sört?” „De igen, kapitány, kérlek tisztelettel” És aki a legközelebb van a hûtôszekrényhez, az kiveszi a sört. A hajón van
mentômellény és hûtôszekrény. A kapitány
a kormány mellett is szokott állni. Amikor
Mamám kicsi volt, mindig visított a hullámoktól. Amióta megszülettem, nem visít,
hogy a hülyeség nehogy átragadjon rám is.
Az én Mamám ilyen okos, mert pedagógus
lesz. A pedagógus majdnem olyan okos,
mint a kapitány, csak éppen nem tud hajót
vezetni.

A kapitányi vizsga abból áll, hogy Papám
bedob a vízbe. Ha kiúszom, akkor kapitány
leszek. Több próbára nincs lehetôség. Amikor Nagyinak ezt elmeséltem, olyan csúnyát mondott, amit, ha én mondok, abból
baj lenne. De mi modern család vagyunk, és
itt nincsen verés. Ezt fôként Mamám mondja, pedig fôzni se tud. Ha megúszom a kapitányi próbát, akkor Nagyimat is elviszem
vitorlázni, mert, biztos örülne neki, hogy
Papámmal tölthetne egy-két boldog órát.
Lejegyezte:
Pirchala István
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,,Egynek minden nehéz,
sokaknak
semmi sem lehetetlen”

AZ EGYESÜLET
HÍREI
Karcsikám,
már nem látlak a garázsajtótok elôtt ücsörögve, már
nem támaszkodsz a Királylaki úti kerítésetekre egy
jót beszélgetni és már nem tudlak járásodban erôsíteni, hogy egy koccintásra velünk tarts mint legutóbb, szilveszter napján.
“Három és fél éve még nálunk a gyertyát Te fújtad
el a 80. meglepi szülinapodon. Kicsit konspiráltunk
feleségeddel és a szomszédokkal, elvileg színházba
indultatok, de száz méterre volt a megálló, ami nem
színház volt, hanem ôszinte köszöntés!!!
Nagyon köszönünk Neked mindent, és bízunk
benne, hogy leszünk újra szomszédok, egy szinttel
feljebb!” emlékszik vissza egy barát.
Szeretve tisztelt „Tanár Úr”

Dr. Pólus Károly 84 évesen elhunyt
Cegléden született,
az orvosegyetemet Szegeden végezte, 1962ben cum laude.
Megannyi
külföldi
tanulmányút,
meghívott elôadóként tartott
elôadás,
tudományos
értekezések sora, orvosi
társaságok és egyesületek rendes és vezetôségi tagsága szegélyezte pályafutását.
1988-ban az Orvostovábbképzô Egyetem Tanácsának javaslatára címzetes egyetemi docens
címet kapott.
1998-tól tizenkét éven át vezette az Orsz. Onkológiai Intézet Fej-nyaksebészeti Osztályát. 2013-ig
volt aktív, azt követôen önkéntes segítôként dolgozott saját osztályán további három évet!
Az élet nagy családdal örvendeztette meg, 12
unokája vette körbe, szerette a színházat, a zenét,
de igazi hobbija a mestersége volt. Vég nélkül sorolhatnánk, ki mindenkit tanított és támogatott
szakmájában, de bizton állíthatjuk: nagy tudásával, rezzenéstelen kezével talán annál is több páciensének adott gyógyulást.
Számos elismerés és díj tölthette el méltán
büszkeséggel, ám igazából a BETEG az EMBER
volt a mindene. Megalkuvás nélkül az utolsó pillanatig küzdött pácienseiért.
Remek társasági személyisége vonzotta a többieket, színes stílusa, ﬁgyelmes érdeklôdése élvezetes beszélgetôpartnerré tette.
Karcsi Bácsi! Most ott fent szeret, tisztel és számít Rád mindenki! Hiányzol.
Richard Bach szavai jutnak eszembe:
„Ne légy szomorú, ha búcsúzni kell. Búcsúra
szükség van az új találkozáshoz.”
RL
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Közösségi költségvetés – 2021

Szavazás a járdákra
Sokan részt vesznek
az Önkormányzat Közösségi Költségvetés –
021 kampányában, és
tettek javaslatot az 1.
stámú körzetünkre jutó
7,5 mFt felhasználására. A javaslatokat az önkormányzat átvizsgálta,
közülük kivette azokat,
amelyek nem a kerületi
Önkormányzat hatáskörébe tartoznak, vagy
éppen jelenleg is szerepel az Önkormányzat
tervében, vagy olyan
járulékos kivitelezési
feladatokkal jár, amelyek és azok költségeit
jelentôsen megnövelik.
Nem szerepelnek azok
sem, amelyeknek a kivitelezését megelôzô tervezési és engedélyezési
eljárásának idôigénye
miatt 2021-ben nem
valósítható meg. Így az
1. körzet: (Csúcshegy,
Solymárvölgy, Ürömhegy, Aranyhegy, Péterhegy, Harsánylejtô,
Testvérhegy,
Táborhegy, Remetehegy, Kiscell, Kis-Kecske-hegy,
Zöldmál, Mátyáshegy,

Hármashatár-hegy, Törökkô) területén szavazható önkormányzati
vállalások:
1. Mátyáshegyi út burkolatának javítása
2. Közkút létesítése a
Virágosnyereg úton
3. Gyalogosbiztonsági ﬁgyelemfelkeltô
táblák és felfestések
Testvérhegy térségében
4. Az Ágoston Mûvészeti Óvoda Kastély
Tagóvodájának kertjében a KRESZ-pálya
felújítása
5. A
gyalogosforgalommal kapcsolatos
problémák
megoldása Óbuda Hegyvidéke, Csúcshegy és
Háromhegyek területein.
Egyesületünkhöz
beérkezett
lakossági
észrevételek alapján,
és helyszíneken történt
bejárás alkalmával kialakult javaslatainkkal
elsôsorban a tömegközlekedési utak mentén
hiányzó járdákra koncentrálnánk, megelôzve

HAVILAP (MKM 226.674/1998)
Kiadja: Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete,
1037 Bp., Toronya u. 33. Tel.: 30-230 6994
E-mail:
egyesulet@ohegy.hu, www.ohegy.hu
Felelôs kiadó:
Felcsuti László elnök.
Szerkesztô:
Mikes Kriszta, Dienes Andrea.
Hirdetésfelvétel:
Óhegy Egyesület. Telefon: 70-325 3416
Elôkészítés: Petit Typo Bt.
Nyomás: Coradix Kft.
Megjelenik: 3000 példányban
Önkormányzatunknak köszönjük,
hogy híreivel
támogatja lapunk megjelenését.

a „jármûvek és gyalogosok táncát”, szomorú
esetben balesetét az úttesten. Tudjuk, hogy az
adott költségekbôl nem
valósítható meg több
száz méteres járda. De
megoldást jelenthet a
járda egy kiépítetlen útkeresztezôdésben, vagy
buszmegállókhoz csatlakozó szakaszokon.
Május 15-ig lehet
szavazni arról, hogy
mi valósuljon meg a
meghirdetett 5 javaslat
közül. Kérjük, szavazatukat tegyék az ötödikre, az
obuda.hu/kozossegikoltsegvetes
oldalon, vagy az Önkormányzat által feltüntetett gyûjtôpontokon.
Számunkra
kedvezô
szavazás esetén a lehetôségeket az Önkormányzattal egyeztetjük,
melynek eredményérôl
következô számunkban
már be is tudunk számolni.
Az Egyesület Vezetôsége nevében:
Felcsuti László

Kérjük, támogasson
adója 1%-val
(május 20-ig)
eszja.nav.gov.hu
vagy papíralapon
A kedvezményezett neve:

Óbuda-Hegyvidékiek
Egyesülete
Adószáma:

18088476-1-41
Köszönjük támogatását!
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HEGYVIDÉKIEK
INGATLANIRODÁJA
Építési telkek, családi házak, új építésu
és használt lakások értékesítése és bérbeadása

ÓBUDALUX
INGATLANIRODA
1037 Budapest, Erdoalja út 46.

Kolléganoink földrajzi területre specializálták munkájukat:

Forster Judit
irodavezeto-építész

TESTVÉRHEGY
TÁBORHEGY
REMETEHEGY
MÁTYÁSHEGY
ARANYHEGY
ÜRÖMHEGY

RUHAJAVÍTÁST, ÁTALAKÍTÁST
VÁLLALUNK
hegyi lakosoknak,
gyorsan, kedvezményesen,
Jablonka úti varrodánkban!

Németh Boogi T: +36 30-491 9022

CSÖPÖG, FOLYIK, ELDUGULT?
KARESZ MEGOLDJA!
Péceli Edit
ingatlanközvetíto

150 aktuális ingatlant kereso ügyfél, 300 eladó vagy kiadó ingatlan ajánlat

E-mail: obudalux@oi.hu | aranyhegyi@obudalux.hu

HÍVJON BIZALOMMAL!
+36 30-696 6969 | +36-30 696 6900
www.obudalux.hu | www.aranyhegyi.hu

Hegyvidéki szerelő vállal
• lakások vizesblokkjának
teljes felújítását,
• csapok, szifonok javítását,
• szaniterek cseréjét,
• duguláselhárítást.
kedvezményes árakkal

+36 20-981 6703

ÜGYVÉD A HEGYEN

§

• öröklés, végrendelet
• ingatlan ügyek
• cégjog, társasági jog
• kereskedelmi
szerződések
• fizetési meghagyás
dr. Ruff Ádám
Erdőalja út 99/A

+36 20-386 3102, ruffado2@gmail.com
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