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Az Immo Home Garden Kft. és a
Szindbádnet Kft. tetőtereket keres
Budapesten...
...olyan társasházakban, ahol:

• a tetőtér beépítése műszakilag
megvalósítható;

• társasház lakóközössége, tulajdo-
nosi struktúrája lehetővé teszi a
projekt sikeres lebonyolítását;

• a tetőtér gazdaságosan beépíthe-
tő;

• akár emeletráépítés vagy garázs-
fejlesztés is megvalósítható a tető-
tér hasznosításával párhuzamo-
san.

Cégeink által általánosságban prefe-
rált területek közé tartozik a teljes
pesti oldal, benne elsősorban a bel-
városhoz közelebb eső társasháza-
kat. A budai oldalon a budafoki terü-
letet leszámítva minden kerületben
szívesen foglalkozunk tetőtér-
beépítés megvalósíthatóságával.
Lakótelepi ingatlanok – lapos tetős
– tetőtér megépítési feladatai nem
célunk.

A tetőterek tulajdonjogát felújításért
cserébe kapjuk meg, mely így is lé-
nyegesen meghaladja a tetőtér jelen-
legi állapotában érvényes piaci érté-
ket.

Ezek a munkálatok lehetnek:
• új tetőszerkezet építése;
• homlokzatok felújítása;
• liftépítés, vagy liftcsere;
• meglévő szennyvíz és nyomóvíz-

hálózat részleges vagy teljes felújí-
tása;

• elektromos gerinchálózat cseréje;
• más társasház által javasolt felújí-

tási munkálatok.

A projekt során törekszünk a társas-
ház költségeinek minimalizálására,
azon belül pedig a felmerült költsége-
ket igyekszünk  a társasház nevében
mi magunk állni.

Ezek a költségek jellemzően:
• műszaki ellenőr költsége, melyet a

társasház bíz meg műszaki képvi-
seletének ellátásával;

• társasház által alkalmazott ügy-
véd, aki kötendő szerződést a tár-
sasház érdekei védelmében véle-
ményezi;

• társasház által fizetendő adó.

Érdeklődni lehet 
a 30/958-1992 

vagy a 264-1281; -92
telefonszámokon.

Beépíthető
tetőtereket keresünk

Szentendre
Invest Kft.
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Az utóbbi években meg növekedett lakásvásár-
lásoknak köszönhetően szükségét érezzük a
vásárláshoz kapcsolódó illetékfizetés vonzatai-

nak kielemzését. A lakásvásárlási illeték négy-
millió forintig a vételár 2%-a, négymillió feletti
rész 6%-a. Garázs, és egyéb nem lakás céljára
szolgáló ingatlan átírási illetéke 10%. Nagyon
fontos, hogy az első lakás illetékmentes!
Amennyiben valaki elad egy lakást, majd vesz
helyette egy újat, vagy cserél, egy éven belül,
akkor csak a két ingatlan árának különbözete
után (a különbözet előjelétől függetlenül) kell
megfizetnie az illetéket.
Telek vásárlás illetéke 10%, de ha valaki a te-
lekre lakóház építését vállalja az illeték fizetést
a hivatal 4 évre felfüggeszti és ha 4 éven belül
a tulajdonos az új ház használatba vételi enge-
délyét a hivatalnak bemutatja, az illeték törlés-
re kerül. Ellenkező esetben az illetéket büntető
kamattal kell megfizetni.
Az adásvételi szerződést csak az illetékes föld-
hivatalnak kell benyújtani, és az továbbítja a
szerződést az illeték hivatalnak. Az illeték hiva-
tal a megkapott szerződés alapján illeték előle-
get szab ki. Az illeték előleg alapja az adásvé-
teli szerződés szerinti vételár. A végleges ille-
ték kiszabása csak az után történhet, hogy az
új tulajdonos tulajdonjogát a földhivatal az in-
gatlan-nyilvántartásba véglegesen bejegyezte.
A végleges illeték kiszabásakor az illeték hiva-
talnak jogában áll az ingatlant felértékelni és az
illetéket saját értékelése alapján kiszabni.
2001 évtől nem kell illetéket fizetni új építésű
lakás vásárlása után. Kitétel azonban az illeték-
törvényben, hogy csak azok kaphatnak men-
tességet, akik vállalkozóktól vásárolnak új épí-
tésű ingatlant. Vagyis ha egy magánszemély
felépít egy lakást, majd úgy dönt, hogy eladja,
a vásárlónak meg kell fizetnie az illetéket. A

A lakásvásárlási illetékről



mentesség csak 30 millió forintos ingatlanérté-
kig jár. Használt lakás vásárlásához csak a 35
év alatti fiatalok kaphatnak illetékkedvez-
ményt. Az első lakáshoz jutást támogatja így
az állam 1999 óta. A lakásvásárlási illeték 50
százalékát, de legfeljebb 40 ezer forintot elen-
gednek, amennyiben a fiatal az első lakását ve-
szi meg. A kedvezmény csak nyolcmillió forint
ingatlanértékig jár.
Ha a lakásvételt és eladást egy éven belül bo-
nyolítjuk le, azaz a másik lakástulajdont a vá-
sárlást megelőző vagy azt követő egy éven be-
lül eladjuk az illeték alapja a vásárolt és az el-
adott lakástulajdon - terhekkel nem csökken-
tett - forgalmi értékének a különbözete. 
Ha magánszemély a vevő, egy éven belül több
lakástulajdont vásárol, illetve értékesít, az ille-
ték alapját képező értékkülönbözet megállapí-
tásánál minden egyes lakásvásárlással szem-
ben a szerzést közvetlenül megelőző vagy kö-
vető - a fizetésre kötelezett számára kedvezőbb
illetékalapot eredményező - egyetlen értékesí-
tést lehet figyelembe venni. Az illetékalap-ked-
vezmény csak magánszemély esetében alkal-
mazható, több eladás és vétel nem vonható
össze, kivéve, ha ugyanazon lakástulajdont
több részletben (tehát több szerződéssel) vásá-
rolunk meg vagy adunk el. A jogszabály ugyan-
is nem a jogügyletek, hanem a lakások számá-
hoz köti a kedvezményt. Fontos továbbá, hogy
csak azonos jogok vétele és eladása esetén él-
hetünk a kedvezménnyel, azaz ha például tulaj-
donjogot adunk el és tulajdonjogot vásárolunk.
Haszonélvezeti jog esetében ugyanazon tulaj-
donosnak és haszonélvezőnek kell az eladói és
a vevői pozícióban is állnia. Az illetékjogsza-
bály eltér az adójogszabálytól, azaz az eladó-
nak és a vevőnek azonos személynek kell len-
nie, így például ha gyermekünk nevére vásáro-
lunk, az általunk eladott lakás értéke nem szá-
mítható be!

Ingatlan HÁZ és KERT 13
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Lakás vagy más rendeltetésű ingatlan vásárlá-
sa esetén - ha-
csak nem része-
sülhetünk men-
tességben -, bi-
zony igen meg-
terhelő a nagy
összegű illeték
rövid időn belüli

megfizetése. Ilyen esetekre azonban vannak fi-
zetéskönnyítési, méltányossági lehetőségek is,
mint a fizetési halasztás és részletfizetés. A ké-
relmet írásban kell benyújtani, 1500 forintos il-
letékbélyeggel. Pozitív válaszra akkor van
esély, ha iga-
zolt vagy való-
színűsíthető,
hogy az illeték
azonnali vagy
e g y ö s s ze g ű
megfizetése a
családi, jöve-
delmi, vagyoni
és szociális kö-
rülményekre is
t e k i n t e t t e l
arányta lanul
súlyos megter-
helést jelente-

ne. A részletet vagy halasztást már megállapí-
tott illetékre lehet kérni, nincs tehát értelme a
kiszabást megelőzően beadni a kérelmet. A ké-
relemben pontosan meg kell jelölnünk, hogy
mit kérünk - hány havi halasztást vagy részle-
tet, kamatmentesen kérjük-e, illetve milyen jö-
vedelmi-vagyoni viszonyokkal rendelkezünk.
Célszerű a kamatmentességet kérni, és a kére-
lemhez jövedelemigazolás is csatolandó. Az il-
letékhivatalnak arra is van joga, hogy a már
megállapított illetéket a kötelezett kérelmére jö-
vedelmi, vagyoni és szociális körülményeire,
vagyonszerzési illeték esetén a megszerzett

vagyon jelle-
gére és a szer-
zés körülmé-
nyeire figye-
lemmel mérsé-
kelje, vagy el-
engedje. Mivel
ez a lehető leg-
nagyobb ked-
vezmény, amit
az illetékhiva-
tal adhat, az
indokolásának
részletesebb-
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nek kell lennie (ugyancsak
1500 forint illetékbélyeg ra-
gasztandó rá, de lehet költ-
ségmentességet is kérni). E
kérelmet az alapkérelembe
kell belefoglalni, és azt is szá-
mításba kell venni, hogy a hi-
vatal e kivételes lehetőséggel
csak igen indokolt esetben él.
Az elutasító határozat ellen
fellebbezésnek van helye.
A fizetendő vagyonszerzési ille-
ték mindig valamely érték - a
bejelentett, vagy az illetékhiva-
tal által megállapított forgalmi
érték, illetve haszonélvezeti jog
esetében a számított érték -, és
a törvényben meghatározott il-

letékkulcs szorzata. Mindezekből kö-
vetkezően cseppet sem mindegy, ho-
gyan kerül megállapításra a forgalmi
érték. A forgalmi értéket mindig az il-
leték fizetésére kötelezett fél köteles
bejelenteni, így a szerződésben min-
dig meg kell jelölni, ellenkező eset-
ben a hivatal úgyis nyilatkozattételre
hív fel. Az adásvételi szerződésben a
forgalmi érték a vételár, egyéb vissz-

terhes szerződés-
ben pedig (tartá-
si, életjáradéki,
ajándékozási) a
felek által meg-
határozott érték.
Az illetékhivatal-
nak minden eset-
ben az azon a na-
pon fennálló for-

galmi értéket kell vizsgálnia, il-
letve megállapítania, amikor
az ügy iratai hozzá beérkez-
nek. Első pillanatra ez hátrá-
nyosnak tűnik, hiszen számos
esetben a hivatalok késedel-
mes ügyintézése e napot befo-
lyásolja (például bizonyos
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földhivatalok köztudomású lemaradása). Erre
vonatkozik az illetéktörvény azon szabálya,
hogy ha e késedelem a hat hónapot meghalad-
ja, és az illetékhivatal a bejelentett értéknél ma-
gasabb értéket állapít meg, a megállapított érté-
ket mérsékelni kell a minden-
kori jegybanki alapkamatnak
megfelelő mértékben, de leg-
feljebb 50 százalékkal. Az ille-
tékhivatal egyebekben a for-
galmi értéket helyszíni szemle,
összehasonlító értékadatok
alapján, illetve az ügyfél nyilat-
kozata ismeretében - szükség
esetén külső szakértő bevonásával - állapítja
meg. Az összehasonlító értékadatok közül mér-
legelni köteles a település, illetve annak kisebb
egysége (kerület) legalább 2 évet átfogó érték-
meghatározóit, mint: a területen folyamatában
növekvő vagy csökkenő ingatlanforgalmat vagy
annak teljes hiányát, az ennek megfelelő érték-
adatokat, a térség értékadatait, a vizsgált ingat-

lanhoz térben és időben legközelebbi ingatlan-
szerzés adatait. Összehasonlítani elsősorban az
azonos rendeltetésű ingatlanokat kell. Ha a tele-
pülésen összehasonlításra alkalmas ingatlan
nincs, a forgalmi érték megállapításánál a tér-

séghez tartozó hasonló
adottságú települések ingat-
lanszerzési adatai is fel-
használhatók. Az illetékhi-
vatalt a forgalmi érték meg-
állapításában - a bíróság ha-
tározatán kívül - semmi sem
köti, így a szerző által ké-
szíttetett ingatlan-értékbecs-

lői vélemény sem. A helyszíni szemlén készült
jegyzőkönyvről másolat kérhető, míg a teljes
iratanyagunkba való betekintést az összeha-
sonlító értékadatok tekintetében az adótitokról
szóló rendelkezések korlátozzák. Az illetékhiva-
tal által megállapított forgalmi érték természete-
sen fellebbezhető a fizetési meghagyás kézhez-
vételét követő 15 napon belül.
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- Ha már senki
és semmi sem segít...

HITEL

Autó, ingatlan, vállalati,
magán hitelek 

Széchenyi kártya

Faktorálás

Hitelek kiváltása! 

Egyedi hitelkonstrukciók!

BAR listásoknak is!

Tel.: 20/9530388
Tel.ügyelet: 433-4745
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Mivel hazánk egyre szárazabb éghajlaton fekszik,
szükség van arra, hogy értékes növényeinket meg-
felelő mennyiségű és minőségű vízzel, és tápanyag-
gal lássuk el. Erre a célra a legalkalmasabb egy au-
tomata öntözőrendszer beszerelése.
Sok gyártó és forgalmazó értékesíti kiváló rendsze-
rét a magyarországi piacon, és még több kiváló kivi-
telező van, aki beépíti azt, azonban viszonylag keve-
sen vannak, akik az öntözési technológiát is meg
tudják adni a rendszerekhez. egy automata öntöző-
rendszer csak akkor tud gazdaságos lenni, ha a nö-
vénynek, talajnak és a természetes
csapadéknak megfelelő mennyiségű
vizet juttatunk ki a megfelelő időben.
Általános szabály, hogy kötöttebb tala-
jon ritkábban, nagyobb vízdózissal,
míg homokon gyakrabban, kisebb
vízadaggal öntözzünk. Ennek oka az,
hogy a homok talajból „kifolyik” a
víz, és a növény nem tudja felvenni.
Ami elfolyik, az felesleges pénzkido-
bás.
Jó öntözés csak jó vízzel lehet. Érde-
mes az öntözésre szánt vizet egy víz-
vizsgálati laboratóriumban bevizsgál-
tatni, és a kapott értékeket is figye-
lembe venni a vízforrás kiválasztásánál. Általában a
városi ivóvíz hálózat minősége megfelelő, de nagyon
drága, és egyes helyeken a rendszer nyomása és

vízadó képes-
sége nem teszi
azt alkalmassá.
Amenynyiben
fúrt kútról, élő-
vízről, vagy tá-
rozóból történik
az öntözés, ak-
kor olyan szi-
vattyút kell vá-
lasztani, ami
képes kihasz-
nálni a forrás
vízadó képes-

ségét, valamint a rendszer nyomásigényét tudja biz-
tosítani. Egyik lehetséges megoldás a
PEDROLLO gázleválasztós önfelszívó szi-
vattyúcsaládja. Széles választéka szin-
te minden öntözési igényt ki tud elégí-
teni.
Az öntözés időpontja is nagyon fontos.
Nyáron, verőfényes napsütésben na-
gyobb az elpárolgás, és a növényeknek
sem tesz jót a hideg víz, ezért érdeme-
sebb éjszaka, vagy hajnalban öntözni.
Olyan szélsőségesen kötött talajokon,
ahol lassan szivárog el a víz, egy éjsza-
ka akár többször is, rövidebb ideig ön-
tözzünk, hogy legyen ideje beivódni.
Ha már öntözünk, gondoljunk a táp-

anyagokra is. Mivel a növények oldott állapotban ve-
szik fel a tápanyagokat, érdemes azokat úgy is kiad-
ni. Ezt házi kertben igen egyszerűen megoldhatjuk,
egy speciális eszköz, az EZ-FLO műtrágya adagoló se-
gítségével. Nem igényel felügyeletet, csak havonta
egyszer bele kell tölteni a szilárd műtrágyát és hagy-
ni, hogy az öntöző rendszer tegye a dolgát. A készü-
lék minden egyes öntözéskor kiad annyi tápanyagot,
amennyit előzőleg beállítottunk. Alkalmas a tavaszi
feltöltéstől az egész éves fejtrágyázáson át az őszi
felkészítésre.
Egy öntöző rendszer nagy értékű, ezért érdemes
odafigyelni a karbantartására. Ajánlott évente mini-
mum kétszer szakemberrel átnézetni, hogy öntözési
szezonban ne lépjen fel olyan meghibásodás, ami a
kert értékes növényeinek, virágainak díszítő értékét
csökkentheti.

AAhhhhoozz,,  hhooggyy  aa  kkeerrtt  sszzéépp  lleeggyyeenn  --  PPoolliieexxtt
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A gyommentes
pázsit titka

Nemcsak a hétköz-
napi emberé, hanem
a legszorgalmasabb
kertésznek is gyo-
mos a pázsitja. Bár-
milyen gondosan
ápoljuk, öntözzük,
szellőztetjük és nyír-
juk, mindig lesz né-
hány nemkívánatos
gyomnövény, amely
megbontja a gyep
összhangját. Azzal
tehetünk talán leg-

Pirók ujjasmuhar
Digitaria sanguinalis

Vörösfoltú törpekutyatej
Euphorbia maculata

Ujjasköles
Eleusine indica

Kövér porcsin
Portulaca oleracea
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többet az
e g y e n l e t e s
gyepszőnyeg-
ért, ha magá-
ra a pázsitfű-
re bízzuk a
m e g o l d á s t .

Az egészséges fű ugyanis olyan életerős növény,
hogy ha jól érzi magát, kiszorítja összes versenytár-
sát; csírájában fojtja el a feltörő gyomot. Nézzük
meg, milyen gyomnövényekkel kell megküzdenünk
és tekintsük át, mit tehetünk ellenük. 
Ha környezetbarát módon szeretnénk gyommente-
sen tartani pázsitunkat, akkor minden gyomtípus el-
len külön stratégiát kell alkalmaznunk. Szerencsés
esetben az oda nem illő, egynyári növényeket célzott
folt-kezeléssel vagy egyszerű kigyomlálással tüntet-
hetjük el. Azonban ha erősebb a gyomfertőzés, ak-
kor nem sokra megyünk a gyomlálással. Ilyenkor a
leginkább célravezető megoldás nem a vegyszerar-
zenálunk növelése, hanem a pázsitfüvek megerősíté-

se, azaz a gyep táplálá-
sa. Teremtsünk olyan
feltételeket, amelyek a
fűnek kedveznek, a gyo-
mok fejlődését, pedig
hátráltatják. Sok türe-
lem kell hozzá, viszont
az eredmény természe-
tes és hosszan tartó
lesz. Nem mellékesen,
pedig esztétikus, szép
látványt fog nyújtani pá-
zsitunk ez esetben.
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Az egyéves gyomok folya-
matosan szórják magvaikat
a gyepben, hiszen ez fenn-
maradásuk egyetlen módja.
A kutyatejet és a porcsint
még viszonylag könnyű kéz-
zel kihúzni, azonban a két
gyomfüvet ásóval ki kell for-
dítani, hogy ne szakadjon
be a gyökerük. Minél többet
nyírjuk a füvet, annál ki-
sebb az esélye az egyéves
gyomok virágzásának és
magérlelésének. Ha virá-
goznak, azonnal kapáljuk ki
őket, mert ha ezzel elké-
sünk, jövőre újra támadnak
majd. 

Az évelő gyomokkal meg-
térülő befektetés kezdeni
a gyomlálást. Fiatalon
még könnyen kihúzhatók
a talajból, és így megaka-
dályozzuk a tősarjakkal
való szaporodásukat. Sok
évelő olyan erős, hogy
előbb-utóbb teljes foltok-
ban átvenné a hatalmat a
pázsitban. Gyökerestül
érdemes eltávolítani őket,
vagy a foltokat kell kezel-
ni gyomirtó-szerrel vagy
forró vízzel. Nem érde-
mes kikapálni őket, mert
az elvágott gyökerek da-
rabjai újra hajtanak, és
csak fokozzák a gyomfer-
tőzést. 
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Az utóbbi években ismét divat lett a kertkultúra. A tulajdonosoknak nemcsak ked-
vük, de pénzük és igényük is lett a szép kert kialakítására. A csillogó pázsit mind-
annyiunk kedvence, aki teheti akár tulajdonosként, akár kertészkedőként tegyen
meg mindent annak érdekében, hogy a későbbiekben is élvezni lehessen a kert
gyepszőnyegét.

Levágottlevelű madársóska
Oxalis deppei

Pongyola pitypang
Taraxacum officinale

Kerek repkény
Glechoma hederacea

Nagy útifű
Plantago major
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Az esendő ember természete már csak olyan,
hogy egy idő után megszokja, vagy megunja
a környezetében levő tárgyakat. A ruházatot
előbb cseréljük le, mintsem elkopik, a tévét
még mielőtt a műsor véget érne, és még az
amúgy kedvenc paprikás csirkét és csokolá-
détortát is megunjuk, ha túlságosan gyakran
traktálnak vele. Varietas delectat, azaz a vál-
tozatosság gyönyörködtet - állítja a klasszi-
kus, latin mondás. És valóban, a változatos-
ság gyönyörködtet. A kertek változatossága

meg különösen! Önmaguk a kertek is
roppant változatosak. Nincs két egyfor-
ma kert, mint ahogy nincs két egyfor-
ma ember sem. Ahány kert, annyiféle a
tájolása, a kilátás a környezetre, a tala-
ja, a növényállomány az összetétele,
kora, egészségi állapota - és főleg - a
hangulata. Ahogy vannak vidám és
szomorú, vendégváró és magányos la-
kások, ugyanúgy léteznek gondolato-
kat ébresztő és unalmas, jóságos és fu-
kar kertek is. A kert hangulatát számos
körülmény alakítja; de ebben kétségkí-

vül meghatározó szerepe van a sokszínűség-
nek, a változatosságnak, vagy ahogyan mos-
tanában divatosan mondják, a biodiverzitás-
nak.

Feltehetjük a kérdést, miből is tevődik össze
a kert változatossága?

A tér kialakításából a jó kerttervező a terep-
rendezés során nem tünteti el a telek
kisebb-nagyobb egyenetlenségeit,
dombjait, hullámait, hanem kiemeli
azokat, jelentőséget, tartalmat ad ne-
kik. Rézsűt, támfa-
lat, lépcsőt tervez
a különböző terep-
szintek közé. Ki-
sebb részekre ta-
golja a kert terüle-
tét, mert tudja,
hogy a telek annál nagyobbnak tűnik,
minél több részletből áll. És a részletek
nem szigetelődnek el egymástól, ha-

A kerti változatosság gyönyörködtet
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nem harmonikus egységet alkot-
nak. A változatosság leginkább a
növényállomány összetételében
bontakoztatható ki. Ha a telek mé-
rete lehetővé teszi, akkor a házi-
és hobbikertben legyen virágos-
kert, amely tavasztól őszig dísz-
lik, kissé távolabb gyümölcsös,
szőlő és veteményes. Keressen néhány
négyzetméternyi helyecskét a fűszernövé-
nyeknek, esetleg a sziklakertnek, a kerti ta-
vacskának. Ha ezt a telek mérete nem teszi
lehetővé, akkor kombinálja a különböző ele-
meket: egy virágzó vagy érett, pi-
ros gyümölcsökkel kínálkozó
meggyfa nem csupán hasznos, de
szép is, jól illeszkedik a virágos-
kert hangulatába.

A zöldségfélék fogyasztása nem
csak egészséges, de a növények díszértéke
se lebecsülendő. Gondoljanak csak a vörös
levelű céklára vagy a fára kúszó kolbásztök-
re, a zsenge hajtású, lazalombú kaporra, és a
fehéren csillogó karfiolra. Vannak kifejezet-

ten díszítő értékű zöld-
ségek: a bimbóskel, a
fodros-levelű kel, a sü-
tőtök, a díszkáposzta.
Nem is szólva a szőlőtő-
kéről, amely tavasztól
késő őszig valódi látvá-
nyos tanulság a bárso-
nyosan kifeslő rügyei-
vel, a támrendszer hu-
zalára kapaszkodó ka-
csaival, a legjobb parfü-
möt is leköröző illatú vi-
rágfürtjeivel, a dús
lombjával, és az ősszel
borostyánsárgára, lilá-

ra, pirosra, feketére érő, illatos,
zamatos bogyóival. És a színjá-
téknak még nincs is vége: ekkor
következik a levelek színka-
valkádja, amely egészen a no-
vemberi lombhullásig tart.

A változatosság még tovább fo-
kozható új, eddig kevéssé ismert növények
betelepítésével, kipróbálásával. Mert a ker-
tészember büszke arra, hogy olyan növényei
is vannak, amelyek a szomszédban vagy a
környéken nincsenek. 

Végül is a változatosság való-
ban nagy érték a kertben. A hos-
szú, téli estéken ne csak a kike-
letig hátralevő napokat számol-
ják, de nézegessék, lapozgas-
sák, olvassák a kertről olvasha-
tó cikkeket, a szakkönyveket, a

katalógusokat és az árjegyzékeket, hogy
amikor felpárállik a tavaszi föld illata, és
kisüt a Nap, akkor a kertjük a Paradi-
csom-ker t gazdagságát próbálja meg
utolérni.
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A természet legdrágább ajándéka,
hogy ingyen esik az égből. Az
utóbbi években egyre többször is-
merkedünk meg az égből jövő
mennyiség szélsőséges mennyisé-
gi fajtájával. Olykor persze az égi
áldás özönvízként jön, máskor
azonban legfeljebb csak a port ve-
ri el, így a legtöbbször öntözni kell
a kiskerteket, hogy a bennük levő
növények egyenletesen és egész-
ségesen fejlődhessenek. Az ápolt
kert kialakításának egyik titka: a
locsoló-, esőztető-, illetve csepeg-
tető- és öntözőrendszer használa-
ta. 
A szenvedélyes kertész nem ismer
időt és fáradságot, mindig kedvenc
növényeit ápolgatja, locsolgatja. Vonszolja a
nehéz tömlőket, cipeli a locsolókannát. Kényel-
mesebbé tehető a kertápolás öntözőrendszer
használatával, könnyebb a locsolás, főként, pe-
dig egyenletesen és a növények igényéhez iga-
zodva juttatható el a víz a gyökerekhez a kert
minden szegletében. Ráadásul csaknem har-
madannyi locsolóvíz elegendő, mint a kézi lo-
csolásnál.
A kertbarátoknak már biztosan elegük van a
tömlő feltekergetéséből, állandó húzogatásá-
ból. Ennek kiváltására szolgál a vízkonnekto-
rok telepítése. A vízcsapot egy rövid tömlővel
összekötjük például a földbe süllyesztett csat-
lakozódobozzal, amelyből kiindulva a kert tet-
szőleges pontjaihoz ásónyomnyi (30-40 centi-
méter) mélységben csöveket fektetünk. Egy-
egy ilyen vezetékre több vízkonnektort is he-
lyezhetünk, hogy minél kényelmesebb legyen

majd a vízvétel. Egy kattanás, és
a víz mindenütt “kéznél” van. 
Az öntözéstechnikában döntő a
méretezés! Nagyobb felületek
öntözésére automatizálható is a
locsolás, de minden esetben el-
engedhetetlen az öntözőrend-
szer tervezése. Ha ugyanis a
csőhálózat alulméretezett, az
alacsony víznyomás miatt a szó-
rófejek nem emelkednek ki a
földből, vagy fölébük nőnek a
növények, és csak szánalmas
erőfeszítéssel fröcskölnek tócsá-
kat kialakítva maguk körül. Ezért
már a kezdet kezdetén vegyük
számba az öntözendő terület
nagyságát, elhelyezkedését, lej-

tését, a vízvételi lehetőséget - hálózati ivóvíz,
kút, ciszterna stb. -, a vízbekötés paramétereit,
a fák, bokrok, cserjék elhelyezkedését, az öntö-
zendő növények magasságát, és - ami szintén
fontos - a kerttulajdonos egyéni öntözési igé-
nyeit. A kertre szabott megoldások tehetik még
kényelmesebbé a kertápolást. Jó kiviteli terv-
vel a kézben azután már egy hétvége alatt
megépíthető a saját öntözőrendszer. De azért
célszerű felkeresni valamelyik öntözéstechni-
kai társaság vevőszolgálatát szaktanácsért,
hogy ne csak hidraulikailag, hanem költségei-
ben is optimális rendszert építsünk. 
A csepegtető és permetező fúvókás öntözés fő-
leg a haszon- és díszkertek, növényszegélyek,
teraszok, erkélyek és télikertek számára aján-
lott megoldás. A célzott, takarékos öntözés kí-
méletesen és egyenletesen nedvesíti át a talajt,
miközben alig megy veszendőbe vízpárolgás,

A láthatatlan locsolórendszer
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szivárgás vagy elfolyás miatt. A
vízellátás a kerti csapról, vagy
akár tartályról is megoldható, az
öntözés, pedig számítógépes ve-
zérléssel automatizálható. 
Kényelmesebb a locsolás önmű-
ködő öntözésvezérléssel: a kom-
puter parancsára kibújik a szóró-

fej a földből, majd
munkája végeztével
visszasüllyed a talaj-
szint alá.
Nagyobb felületek
öntöztetésére a ha-
gyományos szórófejek és földbe
süllyesztett esőztetők alkalmasak.
Ez utóbbiaknál a víznyomás hatá-

sára a szórófej kiemelkedik a talajból, és pon-
tosan oda juttatja a vizet, ahova szántuk, majd
dolga végeztével újra eltűnik a gyeptakaróban.

A beállítható öntözési szektorok
segítségével elkerülhető, hogy
bevizezzük az öntözni nem kívánt
területeket, illetve a ház falát. Az
esőztetők fagy-biztosak, a nyo-
más megszűntével a rendszer le-
ürít. 
A vezérlő automatika általában
időrelés, emiatt nem várható el
tőle, hogy figye-
lemmel kísérje az
évszakok változá-
sait, a csapadéko-
sabb napokat. A

felesleges, illetve túlöntözés el-
kerülése érdekében azonban el-
eredő eső esetén nedvességérzé-
kelő készülékkel a locsolás meg-
szakítható vagy egészen le is ál-
lítható. 

Térburkolatok, terméskövek, kertépítő elemek
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A hirdetés felmutatójának Friss kedvezmények! Érdeklődjön telephelyeinken!
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Az árnyékos hely gondot okoz a kertésznek. A
növények általában nehezen fejlődnek, gyak-
ran kipusztulnak, még a talaj takarására sem
mindig alkalmasak. Mit tehetünk? Az árnyékos
helyen értelemszerűen kevesebb a fény, és ez
sok növényt hátráltat a fejlődésben. Azonban

nem csak a fényhiány jelenthet problémát, sok
növény kifejezetten árnyékban érzi jól magát! 
Az árnyék általában szárazsággal is együtt jár,
hiszen valami takarja az égboltot, s így egyben
felfogja a csapadékot is. Ha az árnyékot egy fa
lombkoronája okozza, akkor még a tápanyag is
szűkös lehet, mivel a fa gyökerei átszövik a ta-
lajt, felhasználják a hozzáférhető vizet és ásvá-
nyi anyagokat, ráadásul a fa gyökerei “erőseb-
bek” a tápanyagfelvételben, mint az árnyékban
kókadozó egyéb növények gyökerei.
Ha a fa alatti talaj kiszáradt és annyira benőt-
ték a gyökerek, hogy már az is nehézséget
okoz, hogy ültető-gödröt ássunk, ültetés előtt
célszerű a területet előkészíteni, feljavítani. A
legjobb orvosság néhány centiméternyi szer-

Kertészkedés
árnyékban

Kertészkedés
árnyékban
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vesanyag-réteg, amelyet magunk is előtermel-
hetünk. 
A lehullott levelek például bőséges szerves-
anyag-forrásként szolgálnak. A fűgyűjtős fűnyí-
ró-géppel aprítsuk fel a leveleket, s a nyesedé-
ket terítsük szét a fa alatt. A fűnyesedékkel jár-
junk el hasonlóképp. Locsoljuk meg komposzt-
aktiváló szerrel - például nitrogén tartalmú mű-
trágyaoldattal -, és gondoskodjuk a réteg folya-
matos nedvesen tartásáról. Minden évben is-
mételjük meg ezt az eljárást mindaddig, amíg a
levelek vastag humuszréteggé nem rothadnak. 
A földigiliszták átjárják és fellazítják az általunk
létrehozott új talajt, és ez nagyban elősegíti,

hogy megvalósítsuk álmaink árnyas kertjét. A
növények kiválasztásakor figyeljünk arra, hogy
fehér vagy pasztellszínű virágú, és világos
vagy tarka levelű növényt válasszunk. A vilá-
gos színek árnyékban is jól látszanak, míg a
sötét színek, mint például a piros vagy a lila kü-
lönböző árnyalatai, beleolvadnak a háttérbe. 

Célunk elérésére az évelő növények közül kitű-
nően alkalmas a szívvirág, a gyöngyvessző, a
sásliliom, a harangvirág, a gyűszűvirág, a hu-
nyor, az árnyékliliom, a lángvirág, az orvosi tü-
dőfű, vagy a kankalin.

Az egynyári növények
közül ide sorolható a
begónia, a viszályvirág,
a virágcsalán, a ne-
báncsvirág, a nefelejcs,
a sarkantyúka, vagy az
árvácska.

Talajtakaró növénynek
esetünkben alkalmas a
kis télizöld, az ajuga, a
szagos müge, a kúszó
kecskerágó, a boros-
tyán, a japán kövérke,
vagy a foltos árvacsalán.
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Olyan nyáron, mint amilyen az idei téliesen in-
dult nyár, keresve sem találhatunk kellemesebb
családi kikapcsolódást, mint a földtúrás. Végez-
hetjük otthon, saját kertünkben, esetleg baráta-
ink kertjében, sőt - ha jótékonykodni vágyunk -
akár más ember kertjében is. Munkánk célja le-
het például néhány speciális ágyástípus kialakí-
tása, mint amilyen az emeltágy, a magaságy
vagy a fedettágy.
Praktikus alakjából adódóan az emeltágyás fel-
színe jobban kihasználható, mint a hagyomá-
nyos forma. A növénytársítás elveit figyelembe
véve azonban ne használjuk ki teljesen adottsá-
gait, törekedjünk inkább a növények számára
kedvező feltételek kialakítására. Az emeltágy
egyesíti magában a gondosan rakott komposzt
és egy “forróvizes-palack” előnyeit. Ugyanis az
ágyás építése során felhasznált anyagok nagy
része korhadásnak indul - a fa, fű, lomb, egyéb
növényi részek, komposzt -, és a hő-termelő fo-
lyamat jóvoltából jóval korábban kiültethetjük a
palántákat, illetve ősszel tovább tart a vegetáci-
ós időszak. Száraz időben a gyors kiszáradás
veszélyezteti emeltágyunkat, ezért rendszeresen
és gondosan öntözzük.
Legkésőbb ősszel érdemes belefognunk emelt-
ágy építésébe, mert akkor az anyagoknak még
van idejük ülepedni. Célszerű már ősszel ültetni
is valamit bele, legjobb talán a madársaláta. Ter-
mészetesen tél kivételével bármikor belefogha-
tunk a munkába, de mindenképp
ültessünk a frissen elkészült
ágyásba valamilyen gyor-
san fejlődő növényt, még
a főkultúra előtt. A követ-
kezőképp álljunk neki a kiala-
kításhoz: Az emeltágyat észak-déli

irányban építsük meg. Szélessége legyen 160
centiméter, hosszát, pedig kedvünk szerint vá-
lasszuk meg. Ássuk ki a talajt 25 cm mélyen, és
a földet halmozzuk a gödör szélére, később még
szükségünk lesz rá. Ha füves területen dolgo-
zunk, tegyük el későbbre a fűcsomókat, gyep-
téglákat, mert az ágyáshoz még felhasználhat-
juk. Az ágyás
alapján hal-
mozzunk fel
ágakból, fás
növényi ma-
radványokból
és hasonló
anyagokból
egy 50 cm
magas, 100 cm széles kupacot, amely az ágyás
mindkét végén 60 centiméterrel rövidebb a gö-
dörnél. A fűcsomókat fektessük füves oldaluk-
kal lefelé az ágakból rakott kupacra, és az ásó-
val döngöljük meg a tetejét. Ha elég nehéz a fű-
csomós borítás, akkor megfelelően tömöríti a
legbelső réteget. Ha nincs elegendő fűcsomónk,
takarjuk be az ágakból rakott dombocskát szal-
mával, fűvel vagy egyéb kerti hulladékkal, me-
lyet aztán 15 cm döngölt földréteggel fedünk be,
például azzal a földdel, amit kezdetben kiástunk.
A következő réteg 30 cm nedves lombból álljon,
amelybe akár 10 százalék komposzttrágyát is
keverhetünk. Ezt a réteget is fedjük le 5 cm ker-

ti földdel, melyet szintén döngöljünk
az ásóval simára. Ennek tetejére

hordjunk 15 cm friss kom-
posztot. Végül az egész
emeltágyást takarjuk be 15

cm vastag érett komposzt és
kerti föld 1:1 arányú keverékével. Az

Kerti magaságy variációk




