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TAVASZ

Rajzverseny
„Üdvözlet Csillaghegyről!”

Nagyszüleink még nagyon kedvelték és gyakran hasz-
nálták a képeslapokat. Ezeken a képes üzeneteken a 
táj, a városrész legérdekesebb, legjellemzőbb, vagy leg-
kedvesebb részletei, utcái, terei, házai, szobrai voltak 
láthatóak.

A Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület rajzpályázatot 
hirdet általános iskolás gyerekeknek. Pályázni A4-es 
méretben bármilyen technikával lehet, egy diák több 
alkotással is jelentkezhet. A pályamunkákat a rajz-
tanároknál az iskolákban, vagy a Közösségi Házban 
Sáringer Erzsébetnél lehet leadni. június 10-ig.

A verseny díjazottjai között értékes jutalmak kerül-
nek kiosztásra. A pályamunkák elbírálásában Rab-
Kováts Éva festőművész fog közreműködni. Szep-
temberben az ünnepélyes díjkiosztáskor kiállítás 
nyílik a Csillaghegyi Közösségi Házban a díjnyertes 
munkákból.

Üzeni, hogy a szabadságot nem ingyen adják!
Parasztok, iparosok, közemberek együtt az írók-

kal, költőkkel, politikusokkal – a harcot választották 
a zsarnoksággal szemben. Áldozatuk örök mementó 
marad. E harcnak igen nagy ára volt. Sokan az éle-
tükkel fizettek, másokat jogfosztottá tettek, bebörtö-
nöztek, sokuknak menekülniük kellett. Bem apó, Pe-
tőfi, Kossuth, Deák, Széchenyi, s többi szabadságért 
harcoló nevét településeink utcanévtábláin olvashat-
juk, hogy azok soha ne menjenek feledésbe.

Üzeni, hogy a zsarnokság, mindegy, hogy milyen bőr-
be bújik, zsarnokság marad. Nem csak a rozsdás ágyú, a 
fakult zászló az emlék, hanem az a szellem, amely nem 

tűri el a nemzet szétrombolását, hiába volt Világos és 
Arad ez a szellem mára is megmaradt.

Üzeni, hogy a haza vezetőinek az ország lakosait kell 
szolgálnia, nem pedig a finánctőke érdekeit és önös cél-
jaikat. Ez utóbbiakat, sosem helyezhetik a közérdek elé.

Üzeni, hogy a nemzeti összefogás az egyetlen út, 
amely nemzetmegtartó erejével képes a hazafiság, bá-
torság, önzetlenség, család nemes eszméit a nyers anya-
giasságtól – idegen érdekek kiszolgálásától elszakítani. 

ÉLJEN AZ ÖSSZEFOGÁS! ÉLJEN MAGYAROR-
SZÁG!

Debreczeny István
A Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület elnöke

CSIPKE Műhely húsvéti készülődése

Mit üzen a mának március �5-e?

CSILLAGHEGYI
HÍRMONDÓ 2008
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2008. II. 27-én egyesületünk „Csillaghegyi találkozó” 
előadás sorozatában meghallgattuk Dr. Lánszki Imre 
ökológus előadását: Budakalász körzetében az Ősbuda 
– kutatás újabb eredményeiről. A nívós, vetített képek-
kel kísért beszámoló, sok egybehangzó dokumentu-
mot mutatott be, s láttuk a helyszíneken lelkes segítők 
munkájával feltárt falmaradványokat, szemmel látha-
tóan kézzel megmunkált építőelemeket. Az előadáson 
bemutatott helyszíneket személyesen is meglátogat-
hatjuk, ezt tettem magam is. Korábbi sétám alkalmá-
val a szinte érintetlen fenyőerdő és az elszórt kövek 
fogadtak. Most örömmel láttam a kibontott lejáratot 
egy földalatti alagútba, s egyéb megkezdett feltárást.

Dr. Lánszki Imre töretlen hittel kutat, s Neki megada-
tott, hogy nemcsak néz, de lát is. Olyan részleteket is ész-
revesz, amik mellett más elsiklik. A föld, amelyen járunk 
mindenhol évezredeket temetett magába. Minél ősibb, 
annál mélyebbre kerül, mert maga az élet mindent maga 
alá rendel. Sokszor katasztrófák, árvizek, bányák, vagy 
földmozgások hozzák felszínre az ősi élet nyomait. Jelen 
esetben a felfedező éles tekintete vette észre a mélybe ve-
zető nyomokat. Az ember manapság mindenben csak a 
hasznot keresi, közben teljesen elveszti önbizalmát, mert 
a verseny kíméletlen, mindet elsöpör.

A múlt megismerése nekünk is önbizalmat ad, amire 
nagy szükségünk van. A felszínen mindig érdekek har-
colnak, a mélyben a múlt megváltoztathatatlan, de jó, 

ha tudjuk mit rejt. Pártolnunk kell azokat, akik lelkes 
buzgalommal ezt a múltat fürkészik, mert amit Ő keres 
az a miénk, s ha segítünk feltárni azt, mi leszünk gaz-
dagabbak.

Budapest, 2008. március 1.
Doktor Elek

Sicambria határában!

Fehérvár metszet, bővebben www. sicambria.extra.hu oldalon

Március 22-én Miticzky Katitól e-mail-ben jött 
üzenetre, mely aláíró ívekről szólt, válaszul fogtam 
a kinyomtatott lapokat és fél óra múlva útnak indul-
tam.

Tettem ezt a régi és új emlékeim alapján. Gyermekei-
met csak azért nem a Szt. Margitban hoztam világra a 
60-as években, mert kiváló szülész orvosomat éppen 
áthelyezték a város másik végébe. (Nem volt hajlandó 
abortuszt végezni.) A paciens a kialakult bizalmi kap-
csolat miatt követi orvosát – hiszen minden orvos-be-
teg kapcsolatnak a bizalom az Alfája és Omegája – így 
én is úgy tettem. Átérezve az élet legnagyobb ajándékát 
váró áldott állapotban lévő leendő ANYÁK helyzetét, 
úgy gondoltam, hogy segíthetek. Tőlük nem csak az or-
vosukat, hanem a kórházukat is elviszik.

A sebészeti osztály, méltán a legjobb hasi sebészet mű-
velője szintén méltánytalan elbírálásban részesül. Meg-
fordultam az osztályon paciensként, s a legjobb tapasz-
talatokkal gazdagodtam. A szakmai, emberi színvonal, 
az odafigyelés, empátia minden szinten kiváló volt.

Ezekkel az előzményekkel keltem útra, s igazán fe-
lejthetetlen élményben volt részem. Az idős hölgyek és 
urak igyekezete, igazolványaik készséges előkészítésé-
vel lassú, olykor botra támaszkodó lépteikkel, örömmel 
voltak segítségemre. A fiatal párok kisgyermekkel, vagy 
még gyermekáldásra várva mohón kapták ki a kezem-
ből az aláíróívet, hiszen igen csak érdekeltek a probléma 
számukra megnyugtató rendezésében.

A sok-sok aláíró mellett eltörpült az az egy tucat hely-
béli lakos, aki udvariasan bár, de nem írt alá.

Aláírást gyűjtöttem 
a Szent Margit Kórházért

A Természet és Környezetvédő Tanárok Egyesületének 
szervezésével a Csillaghegyi Közösségi Ház és egye-
sületünk segítségével Márton napi programot rendez-
tünk, mely több részből állt.

A gyerekeknek kifestő versenyt tartottunk. A résztve-
vők honfoglalás kori, kelta, szkíta, hun stb. ősi motívu-
mok közül szabadon választhattak, melyet Bérczi Sza-
niszló gyűjtéseiből állítottunk össze, aki már több mint 
20 különböző korból származó kifestő füzetet adott ki. A 
feltárt emlékek alapján arra a következtetésre jutott, hogy 
az eurázsiai ősi népeknek közös hun ősük volt. 

A gyermekek kísérőinek és érdeklődő felnőtteknek 
Bérczi Szaniszló (az ELTE docense) tartott előadást 
a „Műveltség rétegződéséről”, mely keretén belül be-
pillanthattunk a régi történelmi népek szokásaiba, mű-
veltségükbe, természettudományukba és a csillagászat 
tudományába.

Az egyik legősibb műveltség az égbolt mozgásának is-
merete volt, mivel a csillagos égboltról pontosan meg le-
het állapítani az időt. Az ősi népek a különböző nagy ese-
ményeiket is a csillagképek alapján jegyezték meg. Így 
készültek a régi naptárak is igen nagy pontossággal.

A kifestő verseny után úgy a gyerekek, mint a jelen-
lévő felnőttek nagy csodálattal hallgatták Fábián Éva 

mesemondó-népdalénekes előadását Juhász Zoltán kísé-
retében. A zsűri, Rab-Kováts Éva festőművész vezeté-
sével elbírálta a munkákat. Több kategóriában hirdettek 
győzteseket, de egy résztvevő sem ment ajándék nélkül 
haza, amit köszönünk a T.K.T. Egyesületnek, Rab-Ko-
váts Évának és a polgári kör elnökének.

Programunk mindenki örömére óriási rétes evéssel 
fejeződött be. 

Miticzky Kati

Márton napi rendezvény Csillaghegyen

Rajzverseny eredményhirdetése 2007. november 11.

Két óra felüdülés
Csép, csendes erdei séta, beszélgetés, tiszta levegő, 
áhítat, ima, friss víz… Ki ismeri a pilisszentkereszti 
Szentkút vizét? Több csillaghegyi család hordja a heti 
ivóvizét a szent forrásból.

Rendszeres vízhordást és közös imát hirdetünk, min-
den szerdán délután 1-2 autó elindul a forrás felé. Le-
gyenek tele az autók! Keressük egymást!

Jelentkezni lehet: hétköznap reggel 7.30-8 között 
Sáringer Erzsébetnél a 240-9171 telefonszámon.

Nem kell a MOM Parkig menni
A Csillaghegyi Közösségi Ház a Virágoskúti Biogaz-
daság segítségével biobüfé és biobolt nyitását terve-
zi. A megkóstolt termékekből a lakosság is rendelhet 
majd a büfében. Távolabbi cél a csillaghegyi biopiac, 
hogy ne kelljen a MOM Parkig menni.

Sáringer Erzsébet

Egy-egy kedves hölgy, vagy úr ké-
zen fogva vitt szomszédjához, vagy 
barátjához. Vasárnap délutánra 
visszahívtak egy családhoz, mert 
akkor gyűlt össze, a nagycsalád ap-
raja-nagyja, s így számos aláírást 
kaptam tőlük. Egy kedves úr virág-
gal lepett meg. Többen aláíróívet 
kértek, s maguk is csatlakoztak az 
akcióhoz, vállalva, hogy másnap 
leadják a gyűjtőhelyen. Volt, aki az 

orvosi rendelőben adott randevút 
és adta át a lapot.

Köszönettel tartozom azoknak, 
akik segítségével összejött a szép 
számú aláírás. Én mindenütt köszö-
netet kaptam, s mondhatom, hogy 
nagyon szívesen végeztem ezt az 
önként vállalt feladatot és sok pozi-
tív élménnyel gazdagodtam.

A napokban értesülhettünk róla, 
hogy a szükség törvénye nagyobb a 

racionalizálás köpenyébe burkolt ér-
veknél. Így értékelem azt, hogy a Szent 
Margit Kórház mégis vissza-kapott 15 
ágyat a szülészet számára. Csak remél-
ni tudom, hogy a józan ész a sebészet 
esetében  is változást hoz.

2008. március 1.
Mikler Márta

(Egyesületünk aktívabb tagjai alig 
egy hét alatt közel 2000 aláírást 
gyűjtöttek össze!
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A Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület vezetőségi össze-
jövetelén újra számba vette Csillaghegy szempontjából 
legfontosabb problémákat, és elhatározta javaslatainak 
felfrissítését. Ennek eredménye egy 20 oldalas doku-
mentum, amelyet Csillaghegy lakosságának, a kerületi 
Önkormányzatnak és a társegyesületeknek ajánlunk fi-
gyelmébe.

Az egyesület az általa legfontosabbnak tartott problé-
mákat és megoldási javaslatokat tartalmazó dokumen-
tumot elektronikusan a www.csillaghegy.info internet 
címen, papíron pedig a Csillaghegyi könyvtárban (1039 
Bajáky Elemér u. 5-7.) közzétette.

Kérjük az érdeklődő lakosokat, hogy tanulmányoz-
zák, szóljanak hozzá, javaslataikkal gazdagítsák az 
anyag következő kiadását!

A dokumentumban először a legfontosabbnak ítélt 
olyan problémákat vesszük sorra, amelyekben az Ön-
kormányzat eredményes tevékenységét kérjük. A témák: 

a Csillaghegy központjára vonatkozó szabályozási terv, a 
közlekedés, az utcák felújítása, a közterületi csapadékvíz 
elvezetése, az utcakép javítása, az árvízvédelem, a Duna-
part fejlesztése, a strand, az egészségügy. 

Felajánlottuk javaslattevő, véleményező segítségünket 
az Önkormányzatnak a felvetett problémák, illetve az 
Önkormányzat által kezdeményezett témák megoldási 
folyamata során. 

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy témánként megtör-
ténjék azok elemzése, meg legyenek határozva az el-
érendő célok, ki legyenek dolgozva a lehetséges meg-
oldási alternatívák alapelvei, koncepciótervek készülje-
nek a részletes tervezés és a megvalósítás előkészítésére. 
A dokumentumban részletezett javaslatot tettünk az 
Önkormányzatnak az informálás meglévő csatornái-
nak jobb kihasználására, és az érdemi együttműködés 
módjára.

Dr. Balogh Kálmán

Csillaghegy és környezete
Megoldandó problémák, megoldási javaslatok

Ismételten azzal a kéréssel fordu-
lunk Csillaghegy lakosaihoz, min-
den régi és új ház és telektulajdo-
noshoz, valamint üzletet működ-
tető vállalkozókhoz, hogy a saját 
részük előtt lévő területeket tartsák 
tisztán!

  
Egyesületünk hosszú évek óta meg-
tesz mindent Csillaghegy tisztasá-
gáért, tavaszi, őszi takarításokat tar-
tunk, de sajnos pár hét múlva már 
alig látszik. 

Az önkormányzat is támogatja 
munkánkat. Minden takarításunk 
alkalmával eddig 10 db konténert 
ingyenesen bocsátott Csillaghegy 
lakosainak rendelkezésére, az ut-
cai szemét, kerti és zöldhulladékok 
összegyűjtésére. Ezeket a konténe-
reket, a fenti célra két héttel koráb-
ban igényelni lehet az irodavezető-
nél. A faliújságunkra és a Közösségi 
Ház hirdetőtáblájára is kitesszük a 
konténerek helymegjelölését, hogy 
mindenki a hozzá legközelebbihez 
el tudja vinni a szemetet. 

Kérjük Csillaghegyet szerető la-
kótársainkat, hogy csatlakozzanak 
hozzánk takarításaink alkalmával, 
vagy otthonuk előtt takarítsanak. A 
fárasztó munka után minden részt-
vevőt szeretettel várunk egy ebédre 
a Közösségi Ház udvarán. 

Ez évi tavaszi nagytakarításunkat: 
április 19-én tartjuk a szokásos vi-
rágvásárral egybekötve. 

Ebben az évben először a „Csil-
laghegyi Díszfaiskola” fogja az 
egynyári virágokat, palántákat és 
egyéb növényeket kedvezményesen 
árulni a Közösségi Ház udvarán. 

  
Virágosítási versenyt is hirde-
tünk!

  
Kérjük, hogy jelentkezzenek vagy jut-
tassák el ajánlásaikat részünkre, hogy 
ősszel megjutalmazhassuk azokat a 
legszebb virágos házakat, kerteket, 
melyek Csillaghegy büszkeségévé 
válnak. Minden évben két db „Szép 
virágos kert” feliratú bronz plakettet 
osztunk ki a győztesek között. 

Kérjük jelentkezésüket Horváth-
né Bakóczy Eszterhez, az új iroda-
vezetőhöz eljuttatni szíveskedjenek, 
a mellékelt telefonszámon: 06 70 
967 1493

Köszönjük!
Az egyesületünk vezetősége nevében: 

Miticzky Kati

Felhívás a tiszta, virágos Csillaghegyért!

2007. december – nappali látkép éjszakai 
kocsmázás után

Vannak szívet melengető találkozá-
sok, amelyek úgy adnak kapaszko-
dót az embernek, hogy szinte nem 
is voltak. Egy villanás, egy össze-
nézés, néhány félmondat. Arra sem 
volt elég idő, hogy megszülessenek. 
És mégis…

  
Hazafelé tartottam a héven. Déli 
egy óra körül járt az idő. A Szép-
völgyi úti megállóban szálltam fel. 
Itt, minden áldott alkalommal, amíg 
várakozom, kutatva nézek körbe. 
Nem tudom miért. Talán azt gon-
dolom, hogy most… Sok év után, 
talán most, egyszer csak ott lesz a 
megállóban, a fémrácsos ülőkén 
az elhagyott dossziém. És benne a 
fényképek… 

Azoknak a fényképeknek nagy 
története van. 

Egyszer Amerikából, feladó nél-
küli vaskos sárga borítékot hozott 
a posta.  Kinyitom, hát fényképek 
vannak benne. S néhány sor.

„Gondolom, örömet okoz neked 
ez a néhány régi fotográfia. Az ere-
detik itt vannak nálam, lemásoltam, 
hiszen édesapád is rajtuk van. Sze-
retettel, Marika”

Néztem a fényképeket… Régen 
látott, soha el nem felejtett ar-
cok bukkantak elő az emlékeze-
temből. Közeli rokonok… nagy-
nénik, nagybácsik, nagyszüleim. 
Az édesapám… Tízéves korában. 
Katonaként. Ott az érettségi képe. 
Itt gondtalan agglegény, fiatal 
nők karéjában… Soha nem láttam 
ezeket a képeket. Aznap, egész 
éjszaka apámmal néztem szembe. 
A kisfiú-édesapámmal, a fiatal-
emberrel… Sírtam sokat azon az 
éjszakán. Hálás voltam. Kislány 
akartam lenni és én voltam a fel-
nőtt…

Csak sokára jöttem rá, hogy Ma-
rika, aki a fényképeket küldte, az 
Amerikába került, s a családunkban 
dúlt viszályban elveszített unoka-
testvérem.

A fényképekről másnap számító-
gépes másolatot készíttettem. Ott 
maradtak a gépben. Az eredetiket 
dossziéba pakoltam, s vittem haza 
boldogan. Aznap is a Szépvölgyi 
úti  megállóban vártam a hévre. 
A pakkomat, dossziét, hátizsákot 
letettem a fémrácsos ülőkére. Em-
lékszem, jókedvem volt. Minden-
féle járt az eszemben, néztem az 
embereket, nyugalom volt körben, 
napsütés, derű. Amikor a hév be-
futott, fölkaptam a hátizsákom… 
A dosszié az irataimmal, s a kin-
cset érő fényképekkel ott maradt a 
megállóban.

Ahogy elindult a vonat, már tud-
tam. A Tímár utcánál leintettem egy 
kocsit… Rohantam vissza. Az ülés 
üres volt.

Nem volt a dosszié se a kuká-
ban, se a bokrok alatt. Sehol nem 
hallottak róla. Se a környék üzle-
teiben, se a talált tárgyak osztá-
lyán. Nem tudtak róla a lézengők, 
a csavargók, nem látták a környék 
hajléktalanjai… Hónapokig keres-
tem. Eltűnt… Hogy ott maradt a 
fényképek másolata a gépben, az 
szerencse volt. Valaki, mint annyi-
szor már, súgott… De azért fájt a 
veszteség.

Kutató szemem a Szépvölgyi úti 
megállóban a dossziét keresi azóta 
is. De már csak szokásból…

A meg sem született találkozás, 
amiről végül is írni akartam, a Ka-
szás dűlőnél esett meg.

Vagy Aquincumnál…?
Egyszer csak egy kisfiúhangra 

lettem figyelmes. A hátam mögötti 
négyes ülésről jött. Finom, árnyalt 
hang volt. Feltűnt már ez is. De amit 
mondott. És ahogy mondta. Ahogy 
fogalmazott… Valakivel beszélge-
tett. A Valaki, idős hölgy lehetett. 
Halk volt a hangja, idős hang, csen-
gően tiszta mégis. Semmiségekről 
folyt a szó. Hogy az iskolában el-
maradt egy óra. S hogy az alatt mi 
minden történt.

A kisfiú mesélt, az idős hölgy 
kérdezett. Aztán a kisfiú kérde-
zett, s az idős hölgy válaszolt. 
Olyan figyelemmel voltak egymás 
iránt, olyan választékos, mégis 
keresetlen egyszerűség jellemezte 
az együttlétüket és a társalgásu-
kat, hátra kellett fordulnom. Fel 
is álltam, már Római fürdőnél jár-
tunk…

A tízéves forma kisfiú iskolatás-
kájával a hátán, szemben ült az idős 
hölggyel. Az idős hölgy fején puha 
lila sapka ült. Kék volt a szeme 
mindkettőjüknek. S a kék szemük-
ben, mind a kettejükében valami 
olyan derű és bizalom ült, hogy be-
ragyogta nem csak a négyes ülést, 
az egész kocsit. Ha pontosan fogal-
mazok, az, amit éreztem, amit ott 
láttam a szemükben, beragyogta az 
egész világot.

Annyi időm volt, hogy odahajol-
jak a kisfiúhoz.

–  Olyan jó hallgatni, ahogy be-
szélgettek…

Rám nézett mosolyogva.
–  A nagymamámmal beszélge-

tünk. 
Az idős hölgy is mosolygott.
–  Én már öreg nagymama va-

gyok…
–  Hol laksz kisfiú? – kérdeztem.
–  A Pók utcai lakótelepen – mond-

ta, és bemutatkozott. Megmondta a 
címüket is. Ahogy a szülei kiskorá-
ban tanították. Szépen szabatosan. 
Utca, házszám. A kisfiúnak Mátyás 
volt a neve. A nagymama derűsen 
rám nézett.

–  Az öccsét Mártonnak hívják.
Búcsúzóul mosolygott. 
– Hogy észrevett bennünket…!
Csillaghegynél álltunk. Leszáll-

tam, átsiettem a síneken. Onnan 
néztem kutatva, látom-e őket az ab-
lakból. Láttam. Kinéztek ők is. In-
tegettek.

Schäffer Erzsébet

Mátyás és a nagymamája
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Közgyűlés
A Csillaghegyi Polgári Kör Egyesü-
let május elején tartja szokásos évi 
közgyűlését.

A közgyűlésen az egyesület mun-
káját meghatározó témák kerülnek 
megtárgyalásra.

Az egyesület vezetőinek mandá-
tuma lejárt, így tisztújításra is sor 
kerül. Módosul az egyesület alap-
szabálya is. A javaslatok között sze-
repel, hogy a tagsági díj összegét, 
figyelembe véve a családok szűkülő 
anyagi lehetőségeit évi 365.- Ft-ban 
határoznánk meg.

1.- Ft/nap Csillaghegyért, mivel 
az egyesület Csillaghegyért, a Csil-
laghegyiekért dolgozik.

Természetesen a tagsági díjon kí-
vül adományokat is elfogadunk. 
Kérjük, támogasson bennünket! Le-
gyen egyesületünk tagja Ön is, dol-
gozzunk együtt, összefogva köny-
nyebb és eredményesebb munkát 
végezhetünk!

Az aktuális programok figyelem-
mel kísérhetők a faliújságokon, a 
hirdetményeken és a honlapunkon.

Egészségnap
Egyesületünk 2008. május 17-én 
a Csillaghegyi Közösségi Házban 
a lakosok érdekében ingyenes 
egészségnapot szervez. Az egész 
napos program keretében új ter-
mékekkel ismerkedhetnek meg, 
melyek az egészségesebb élet le-
hetőségét kínálják. Az újdonságok 
mellett hagyományos szűrésekkel 
is segítjük a jelentkezőket egészsé-
gük megőrzésében. Kipróbálható 
lesz a jádeköves maszírozós ágy, az 
euritmia mozgásforma, bio élel-
miszerek, a programban szerepel 
aura fotózás, homeopátiás ismer-
tető, színterápia, étkezési és egyéb 
tanácsadás. 

Mindenkit szeretettel várunk! Jöj-
jön el Ön is és hozza el családját is! 
Egészségünk megőrzése mindnyá-

junk közös érdeke, melyhez mi is 
szeretnénk hozzájárulni. 

Csillaghegyi találkozó
Előadás sorozatunkat minden 
hónapban más és más érdekes 
téma, más és más neves előadó 
fémjelzi.

A sorozat már több éve tart, egyre 
nagyobb érdeklődés mellett mindig 
olyan témát feldolgozva, mely köz-
érdeklődésre tart számot, valami-
lyen módon aktuális.

Az előadások ingyenesen látogat-
hatók, adományokat szívesen foga-
dunk.

2008-ban még sorra kerül a had-
történet, kiemelten Mátyás király, 
a magyar történelem és művészet 
több szemszögből, családi gondok, 
gyermeknevelés.

Jöjjön el, töltsön egy kellemes es-
tét az aktuális téma iránt érdeklő-
dőkkel.

Az égetésről
A családi házas övezetek problé-

mája a kerti hulladék, nyesedék el-
tüntetése.

A kerületi rendelet szerint: 
1.) komposztálással
2.) szervezett szemétszállítás út-
ján 
3.) korlátozottan égetéssel oldható 
meg.

Égetni csak, február 1-től – már-
cius 31-ig, valamint október 1-től 
– november 30-ig lehet csütörtö-
kön és szombaton 10-15 óra között, 
ha az időjárás megfelelő.

Más hónapokban égetni tilos!
Az égetéssel okozott környezet-

szennyezés, bírsággal büntethető.
A keletkezett kerti hulladékot a 

kukákban, vagy speciális hulladék-
zsákokban a szemétszállítás kere-
tében elszállítják. A zsákok az FKF 
óbudai telepén (1037 Testvérhegyi 
út 10./A szám alatt) vásárolhatóak: 
10-18 óráig.

Zajvédelem 
Kertes házaknál a kertépítés és 

gondozási munkák, általában zajjal 
járnak (pl.: motoros fűnyírás, fa és 
sövényvágás stb..), melyek csak az 
alábbi időkorlátok figyelembevéte-
lével végezhetőek: 

Hétköznap: 7-20-ig, szombaton: 
9-18-ig, vasárnap és ünnepnapo-
kon: 9-14 óráig.

Építési munkák, speciális eseteket 
kivéve: hétköznap: 7-20-ig, szomba-
ton: 07-14 óráig végezhetők. Vasár-
nap és ünnepnap zajjal járó építési 
munka nem végezhető!

Aki a környezetében élőket a fenti 
időkorlátozáson kívül is zavarja sza-
bálysértést követ el.

Legyünk figyelemmel egymásra 
és tartsuk tiszteletbe az együttélés 
szabályait!
Egyesületünk köszönetet mond: az 
1%-ot felajánlóknak, a pénz és ter-
mészetbeli adományozóknak, Dr. 
Orbán László Tibornak az ingyenes 
jogi tanácsadásért, a CSIPKE Mű-
hely kézműves foglalkozásainak ve-
zetéséért Anikónak és Zsókának, a 
„Csillaghegyi találkozó” előadóinak, 
Molnár Dórának a csodálatos próza 
és versmondásáért, a rendezvénye-
inket segítő iskoláknak, karitatív és 
egyéb munkánkat segítő csillaghegyi 
vállalkozóknak és lakosoknak, a kol-
básztöltő versenyen induló csapa-
toknak, Vincze Máriának és az Óbu-
da Újságnak a cikkekért és rendezvé-
nyeink népszerűsítéséért, és utoljára, 
de nem utolsó sorban Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzatának.

Debreczeny István elnök

Egyesületi hírek

A Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület
Képviseli az itt élők érdekeit, védi és 

szépíti környezetét.
A lokálpatriotizmus erősítése és a 

közösségépítés érdekében 
ingyenes előadásokat, 

kiállításokat, hagyományőrző 
rendezvényeket szervez, karitatív 

adományokat gyűjt és oszt.

Kérjük a személyi jövedelemadójuk 
1 % -val is segítsék munkánkat
Adószámunk: �8�0�225-�-��

A növekedő forgalom és környezet-
szennyeződés miatt, még itt Csillaghe-
gyen is egyre nagyobb veszélynek van-
nak kitéve a környezetünkben vadon élő 
kedves kis magányos állatok, mint pl. a 
sünök. Mivel éjszakai vadászok az esti 
sötétedés után indulnak el élelemszerző 
körútjukra. Aki jobban figyel, kertjé-
ben hallhatja esténként puffogó, szuszo-
gó hangjukat, az ágak, levelek zörgését, 
mely jelzi útvonalukat. Rovarokkal, föl-
digilisztával, hernyókkal, csigákkal és 
még kisebb egerekkel is táplálkoznak. 
Ezért igen hasznos állatok. Egy-egy éj-
szaka akár 3-4 km-t is megtehetnek éle-
lem után kutatva, de a vegyszeres per-
metezések és egyéb szennyeződések mi-
att egyre nehezebben tudnak megfelelő 
mennyiségű táplálékot találni.

Ilyenkor vannak a legnagyobb veszély-
nek is kitéve, mert kertből-kertbe ván-
dorolnak. Sajnos a kis utcákban az egy-
re nagyobb forgalom úgyis megtizedeli 
számukat. Ezért arra kérek minden jó 
szándékú autóst, hogy figyeljen rájuk, az 
esti óráktól lassabban közlekedjenek.

Mivel kíváncsiságukból adódóan elég-
gé óvatlanok ne veszélyeztessük életüket 
nyitva hagyott vízóra, csatorna és egyéb 
aknákkal. Az egyre többféle medencék 
is nagy veszélyforrásai életüknek. Ezért, 
próbálják úgy megoldani, hogy vagy ne 
tudjanak belemászni, vagy ha mégis be-
leesnének, valahogy ki is tudjanak jönni 
belőlük. Ők is, mint minden állat tudnak 
úszni, de ha nem tudnak megkapasz-
kodni előbb- utóbb megfulladnak.

A kutyák is sok sün pusztulását 
okozzák, bár a hátukat borító szúrós 
tüskéi védelmet biztosítanak részükre, 
de hasukat csak puha szőr fedi. Próbál-
ják meg kutyusukat közömbössé tenni 
irántuk, de legalább annyit elérni, hogy 
ne támadják meg őket. 

A sünök általában az időjárástól füg-
gően október végétől – március elejéig 
téli álmot alszanak. Előszeretettel vá-
lasztják telelőhelyként, és fészekként 
a tüzelőnek szánt farakásokat, ágas-bo-
gas helyeket. Kérem, hogy tüzelés előtt 
ezeket az összepakolt ágakat rakják elő-
ször szét, mert sokuk válhat a lángok 
martalékává is figyelmetlenségünkből. 
Hosszú idő óta tárolt építési anyagok, 
kövek átpakolásánál is figyeljenek arra, 
hogy nincs-e alatta kis állatka.

A sünök nem igénylik azt, hogy meg-
fogják őket, de, ha valaki mégis szeret-
né kézbe venni, egy vastagabb rongy 

segítségével óvatosan meg tudja fogni. 
Ilyenkor megijed, felállítja a tüskéit és 
még puffog is hozzá. Vigyázzunk arra, 
hogy ne ejtsük el őket!

A sünökben többféle élősködő is talál-
ható, a leggyakoribb egy bizonyos bolha-
faj, mely soha nem ugrik át az emberre, 
mert a sünökön érzik magukat a leg-
jobban. Soha ne használjunk kutyához, 
macskához kapható bolhaírószereket, 
mert ezek a sünök számára mérgezőek. 
Piretrin pórt szórjunk a sün hátára a bol-
hák ellen. Sajnos kullancsok is lehetnek 
bennük, ha ezt észrevesszük csipesz segít-
ségével megfogva, és elfordítva ki tudjuk 
szedni belőlük.

Én tavasztól-őszig a kertünkön átjáró 
süniket etetni szoktam. A legegyszerűbb 
cica konzervet adni nekik, melyből a 
megfelelő adagot kivéve beleteszek zab-
pelyhet, búzacsirát, esetleg csokoládé 
mentes müzlit és általában banánt majd 

összekeverem. Megeszik az ételmaradé-
kot is, de nem egészséges számukra.

Soha ne adjunk zsíros, fűszeres vagy 
puffasztó ételeket! Bár a tejet megisz-
sza, sose adjunk nekik, mert hasmenést 
kapnak kiszáradnak és elpusztulnak. 
Elárvult szopós korú sünök felnevelé-
séhez csak a kecske vagy juhtej alkal-
mas. Nagyobb áruházakban, piacon 
kapható. Szeretik a tojást is, legjobb ré-
szükre a lágy tojás.

Ha valaki szintén szeretné etetni 
őket, csak akkor kezdje el, ha rend-
szeresen tudja vállalni, mert belekal-
kulálják étrendjükbe. A kitett ételt úgy 
próbáljuk meg elhelyezni, hogy lehe-
tőleg cicák ne férhessenek hozzá, csak 
a sünik. Nagyon jó a szaglásuk, előbb-
utóbb meg fogják találni.

Szeretném megkérni a háztulajdo-
nosokat arra, hogy kertjükbe, egy tál-
kába mindig legyen friss víz is kitéve. 

Nappal sok örömet okozhat a madarak 
fürdésének és iszogatásának látványa, 
míg éjszaka a sünik számára is fontos 
a víz. A téli álom alatt nagyon kiszá-
radnak, ezért ébredésükkor szükséges 
számukra a folyadék pótlása, de a nyári 
melegben is minden élőlénynek szük-
sége van vízre. 

A sünök általában tavasszal szü-
lik meg utódaikat, de szeptemberben 
is születhetnek kis sünik, akiket sajnos 
gyakorlatilag halálra ítélt a természet. 
Anyjuk csak addig szoptatja őket, míg 
szilárd táplálékot nem képesek maguk-
hoz venni. Ez kb. 4 hét, ezután elviszi 
magával és tanítgatja vadászni a kicsi-
ket. Sajnos csak rövid ideig tart ez az 
idill, mert két héten belül felbomlik a 
kis család, anyjuk magukra hagyja őket. 
Addigra pont kezd hűvösebb lenni, keve-
sebb élelmet találnak így lassul a növe-
kedésük is. Legalább 700 grammot el kell 
érniük ahhoz, hogy legyen elég tartalék 
energiájuk és esélyük az átteleléshez. 

Én már több kicsi sünit találtam ok-
tóber vége felé 10-15 dekásan, akiket 

lakásunkban egy nagyobb rétegelt fa-
lemezből készített dobozban teleltettem 
át. (A doboz minimális mérete: 100 x 60 
cm melynek közepén egy másik kisebb 
nyitható tetejű doboz van lecsavarozva, 
szalmával megtöltve, mely alvóhelyül 
szolgál.) Esténként többször kell etetni 
őket, nem túl nagy adagokban. 

  
Én csak amatőr állatbarát vagyok de, 
ha valakinek sünökkel kapcsolatos kér-
dése lenne, hívjon fel telefonon (06 20 
566 9947) ha tudok, szívesen segítek, 
de állatorvosokhoz is fordulhatnak ta-
nácsért. 

Becsüljük meg és óvjuk azokat a kis 
állatokat, madarakat, melyek még egy-
általán a nagyon durván megváltozott 
természeti körülmények ellenére is 
tudnak környezetünkben élni, de szá-
muk évről-évre csökken.

Miticzky Kati

A sünök védelméért
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ápr. 19. Tavaszi nagytakarítás, virágültetés 9 órától. Vi-
rágvásár a Közösségi Ház udvarán 8-13 óráig. 
Munka után közös ebéd.

ápr. 20. CSIPKE Műhely kézműves foglalkozása 10 órá-
tól

ápr. 30. „Csillaghegyi találkozó” előadás – 18 órától Kiss 
Dénes költő: Ősnyelv nyelvŐS

máj. 17. Egészségnap: orvosi előadások, egészségügyi szű-
rés, tanácsadás, alternatív gyógymódok, auramé-
rés, táplálékkiegészítők

máj. 18. CSIPKE Műhely kézműves foglalkozása 10 órától
jún. 11. „Csillaghegyi találkozó” előadás – 18 órától Mor-

vai Ibolya textilművész
jún. 12. Ingyenes jogi tanácsadás. Irodavezetői fogadóóra
 nyári szünet
szept. 11. Ingyenes jogi tanácsadás. Irodavezetői fogadóóra
szept. 17. „Csillaghegyi találkozó” előadás – 18 órától 
szept. 21. CSIPKE Műhely kézműves foglalkozása 10 órától
szept. 28. Emlékmise Dr. Zsámboki Pál tiszteletére délelőtt 

9 órakor. Mise után gyertyagyújtás a keresztnél.
okt. 09. Ingyenes jogi tanácsadás. Irodavezetői fogadóóra
okt. 15. „Csillaghegyi találkozó” előadás – 18 órától dr Veszp-

rémy László alezredes: Mátyás király serege
okt. 18 „Őszi szemétszüret” nagytakarítás 9 órától. Dél-

ben közös ebéd a Közösségi Ház udvarán.
okt. 19. CSIPKE Műhely kézműves foglalkozása 10 órától 

-kosárfonás
okt. 22. Megemlékezés október 23.-ról. Gyertyagyújtás a 

Zsámboki téri keresztnél 18-órakor. Ünnepi be-
széd, versmondás.

nov. 13. Ingyenes jogi tanácsadás. Irodavezetői fogadóóra.
nov. 16. CSALÁDI NAP, kézműves foglalkozás, bábelő-

adás gyerekeknek, 
nov. 19. „Csillaghegyi találkozó” előadás – 18 órától
nov. 28. „Mindenki Karácsonya” – fenyőfa állítása, díszí-

tése a csillaghegyi állomásnál.
 December
 karitatív adománygyűjtés
dec. 05. MIKULÁS várja a gyerekeket, a csillaghegyi HÉV 

megállónál 15 órától.
dec. 11. Ingyenes jogi tanácsadás. Irodavezetői fogadóóra
dec. 13. Adventi készülődés a CSIPKE Műhely szervezésé-

ben.
Karácsonyi díszek készítése, mézeskalácssütés.
A program alatt kis karácsonyi vásárt is tartunk.
dec. 15. Karitatív ajándékok szétosztása14 órától. 16-18 

óráig ingyenes ruhaturkáló!

2008. évi további programok

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület
Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben

Levelezési cím: 1311 Bp. Pf. 51. Székhely: 1038 Budapest, Valéria u. 4-6. Tel.: 240-9065  Számlasz: 11703006-20036249
Közhasznú szervezet  Főv. Bíróság nyt. sz: 9236  Adószám: 18103225-1-41

Minden hét szerdáján 10-12 óráig KÉZIMUNKA SZAKKÖR 
a Csillaghegyi Közösségi Házban!

  
INGYENES JOGI TANÁCSADÁS dr. Orbán László Tibor 
ügyvédi irodájának segítségével minden hónap második csü-
törtökén 18-19-ig.
Kérjük a kedves ügyfeleket, hogy jogi tanácsadásra előzete-
sen jelentkezzenek be az irodavezetőnél, Horváthné Bakóczy 
Eszternél: 06-70/967 1493 Irodavezetői fogadó óra: Minden 
hónap második csütörtökén: 17-19 óráig.
A jogi tanácsadást, az irodavezetői fogadóórát, valamint elő-
adásainkat és egyéb rendezvényeinket a Csillaghegyi Közösségi 
Házban tartjuk, melynek címe: 1039 Budapest Mátyás király út 
13-15.

  
A rendezvények ingyenesek, minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!
Sajnos néha az előadások és egyéb programok időpontjai raj-
tunk kívülálló okok miatt változhatnak, ezért kérjük, hogy kí-
sérjék figyelemmel faliújságunkat, plakátjainkat, az Óbuda 
újságot, melyekből a pontos időpontok, az esetleges változások 
nyomon követhetőek!

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Csillaghegyi Könyvtár

Cím: 1039 Budapest, Bajáky Elemér u. 5-7.
Telefon:  388-2804; 411-5000/5534.
E-mail: fszek0302@fszek.hu
www.fszek.hu/bajaky
Megközelítés: 42-es autóbusz – Bercsényi utca HÉV – Csillag-
hegy
Nyitva tartás: H, Sz, P: 14-19; K: 10-14; Cs: 12-16

Szolgáltatások: audiokazetta – kölcsönzés 100,-Ft/db/hét; CD-
kölcsönzés 200,-Ft/db/2 nap; DVD-kölcsönzés 450,-Ft/db/2 
nap; folyóirat-kölcsönzés; gyerekrészleg; hangoskönyv-kölcsön-
zés 200,-Ft/lemez/2 hét; internethasználat 100,-Ft/óra ill.100/
fél óra; könyvkölcsönzés; olvasóterem; számítógép-használat; 
videókölcsönzés 100,-Ft / db / 2 nap.

Kiadja: Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület,  Felelős kiadó: Debreczeny István elnök,    Szerkesztette: Horváthné Bakóczy Eszter és Mi-
ticzky Péterné Sz. Katalin,    Nyomdai előkészítés: Scriptor Kft,    Készült az LKL Color Nyomdában, 5500 példányban


