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Mûvészek a templomért – öt éve

Neves mûvészek közremûködésével idén nyáron is folytatódik a zôi köszönettel fogadnak minden felajánlást, amit a bazilika céljaiközkedvelt Templomkerti esték kulturális programsorozat Máriare- ra fordítanak.
(Folytatás a 3. oldalon)
metén. A részvétel ingyenes, de a jótékonysági rendezvény szerve-

Helyreállították a megrongált parkot
Randalírozók pusztítottak április egyik hétvégéjén a
hûvösvölgyi végállomásnál tavaly nyáron átadott parkban. Az önkormányzat garázdaság miatt feljelentést
tett az ügyben. Hogy hányan és kik követték el az otromba pusztítást, arra a rendôrség még keresi a választ, a károk felmérését viszont — a mielôbbi helyreállítás érdekében — gyorsan elvégezték a szakértôk. Kiderült, hogy a randalírozók mintegy negyedmillió forintos kárt okoztak a nemrég avatott zöld területen. A
kéretlen látogatók a tanösvényen minden információs
táblát kidöntöttek, és összetörték több pihenôpad ülôfelületét. Mindezt vicces cselekedetnek gondolhatták,
mert tettüket azzal koronázták meg, hogy mintegy
15–20 négyzetméternyi ágyásból tövestül kitépték a
cserjéket, a növényeket pedig a park és a játszótér különbözô szegleteiben eldugdosták. Az önkormányzat
május elejére helyreállíttatta a megrongált berendezéseket, így a park ismét megszokott környezetében várja a pihenni vágyókat.
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KÖZÉRDEKÛ

A VÖK ülésén történt

KÖZÉRDEKÛ ADATOK
Az önkormányzat Hidegkúton

Lakosságszolgálati és
Okmányügyintézôi
Csoport Pesthidegkút

Városrendészet Pesthidegkúti Kirendeltség

Hétfô: 8.00–18.00
Közösségi Ház, 1028 Máriaremetei út 37.
Kedd: 8.00–16.00
Telefon: 376-5966
Szerda: 8.00–16.30
Telefon/fax/idôpontfoglalás: 376-8678
Csütörtök: 8.00–16.00
a fenti napokon:
(Hétfôn délelôtt és pénteken valamint bizonyos
ebédidô: 12.15–13.00
gépjármûügyekben csak elôre bejelentkezett
Péntek: 8.00–13.00
ügyfeleket fogadnak)
ebédszünet nincs
Közösségi Ház, 1028 Máriaremetei út 37.
Kozma Sándor közterület-felügyelô
Mobil: (06 30) 560-3939
Hétfô: 13.30–18.00
Telefon: 376-8678, 376-5966
Szerda: 8.00–16.30
e-mail: kozterulet.pesthidegkut@
Péntek: 8.00–11.30
masodikkerulet.hu
www.2keruletkozterulet.shp.hu
Egyéb fontos címek és telefonszámok

II. Kerületi
Rendôrkapitányság

Rómer Flóris u. 6.

Tel./fax: 346-1800

Közép-budai Tûzôrség

1021 Budakeszi út 45.

Tel.: 459-2301

II. Kerületi
Egészségügyi Szolgálat

Kapás u. 22.

Tel.: 488-7500

Készenléti Szolgálatok
Pesthidegkúti Egyesülete

1029 Dombos utca 22.
Ügyelet 0–24 óráig:
(06 30) 621-0342

Telefon: 397-1266
kszp2@freemail.hu

ÜGYELETEK
Gyermekorvosi ügyelet

1023 Bolyai utca 5–7.,
Budai Gyermekkórház és Rendelôintézet
A épület, tel.: 301-6969, 104, 212-5979

Felnôttorvosi ügyelet

1022 Rét utca 3.
Tel.: 202-1370

Fogorvosi ügyelet
Stomatologiai Intézet

1088 Szentkirályi utca 40.,
Tel.: 317-6600

hétfô–péntek:
20.00–8.00,
szombat–vasárnap:
24 órás ügyelet
mindennap: 24 órás
ügyelet
8.00–12.00, 14.00–
18.00, 20.30–5.00 óra
között

HIDEGKÚTI FOGADÓÓRÁK
Dr. Csabai Péter
VÖK-elöljáró
Fidesz—KDNP, 11. vk.
Bándy Péter VÖK-tag
Fidesz—KDNP, 13. vk.
Skublicsné
Manninger Alexandra
VÖK-tag
Fidesz—KDNP, 14. vk.
Makra Krisztina
nem képviselô tag
Dr. Balsai István
országgyûlési képviselô,
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A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat május 11-ei ülésén egyhangúlag támogatta a Remetekertvárosi Általános Iskola igazgatói
állásáért induló jelenlegi igazgatónô, Berkes Anna pályázatát — javasolva mandátumának 5 évvel történô meghosszabbítását.
A részönkormányzat ülésén szó volt még a 2011-es jubileumi
Templom-búcsú eseménysorozatáról, a német nyelvû utcanévtáblák kihelyezésérôl és az emlékmû felállításáról. Felmerült annak
lehetôsége, hogy a rokon elnevezésû és hasonló történelmi múlttal, német nemzetiségû gyökerekkel rendelkezô Veszprém megyei
település, Hidegkút község kapjon meghívást a német telepesek
érkezésének 300. évfordulója alkalmából rendezendô programsorozatra.
Újra kezdeményezi a VÖK a Fôvárosi Közlekedési Ügyosztálynál,
hogy a solymári elágazásban felállított közlekedési lámpát éjszakára állítsák villogó sárga üzemmódba.
Csabai Péter elöljáró tájékoztatta a jelenlévôket a Máriaremetei
út 72. szám alatti építkezésrôl. A kétszintes, kisebb üzleteket magában foglaló üzletház felsô szintje lapos tetejû lesz, zölddel beborítva. Az autóknak külön parkolási lehetôségük lesz. Az iskola közelsége megszabja az itt mûködô tevékenységek körét — tehát játékterem, kocsma és hasonló szolgáltatások nem kaphatnak helyet az
épületben. Az engedélyezési eljárás során az elôírt zöldfelületi mutató megtartását is ellenôrizte az Építésügyi Iroda. A használatbavételi engedélyezéskor ugyanígy arra fogják kötelezni az építtetôt,
hogy minden elôírást betartson.
A hûvösvölgyi park és játszótér melletti tanösvényt ismeretlen
tettesek szétrombolták. Az elöljáró megköszönte a Polgármesteri
Hivatal munkatársainak, hogy a tanösvény padjait és ismeretterjesztô tábláit gyorsan és szakszerûen helyreállíttatták, valamint reményét fejezte ki, hogy hasonló, értelmetlen cselekedetre, garázdaságra nem kerül sor a jövôben.
Szentirmai

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 20) 932-2925

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 70) 578-9797

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

Bringára fel!

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 20) 374-2086

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

Itt a jó idô, egyre többen pattannak nyeregbe – és nemcsak az erdei túrázás vagy a
városi biciklizés hívei, hanem az ügyességi kerékpárosok is. A ªatal cross-biciklisek, sajnos, a Máriaremetei
Bazilika kertjében és egyéb
gyakorolnak,
parkokban
ahol kitapossák a füvet, szemetelnek, hangoskodnak, sok bosszúságot okozva az arra sétáló, pihenni vágyó embereknek.
A Hidegkúti Sport Club szeretne lehetôséget, alkalmat teremteni a jelenleg „fél-legalitásban” sportoló ügyességi kerékpárosoknak: a sportpálya szélén található dimbes-dombos, zsombékos rézsût az elnökség kijelölte és felajánlja ügyességi biciklis pályának.
A jó szándékú, csak terephiánnyal küzdô ªataloknak szeretnének
olyan területet biztosítani, ahol ellenôrzött módon, folyamatos
kapcsolattartás mellett, szabadon hódolhatnak kedvenc idôtöltésüknek.
Aki érdeklôdik a HSC alakuló kerékpáros szakosztályának célkitûzései iránt, illetve szívesen együttmûködne azok megvalósításában, jelentkezzen Szentirmai-Zöld Máténál, a kerékpáros szakosztály vezetôjénél az alábbi elérhetôségeken: 06 30 630-6488, zoldmate@gmail.com.

elérhetôség:
(06 30) 399-4558
május 26-án és június 23-án
17.30 órakor (tel.: 441-5143,
istvan.balsai@parlament.hu)

Pesthidegkúti Közösségi Ház
1028 Máriaremetei út 37.

Hirdessen a Hidegkúti Polgárban!
A Hidegkúti Polgár a Budai Polgár melléklete, megjelenik
8000 példányban, havonta egyszer. Új hirdetôink az elsô
hirdetésük árából 15% kedvezményt kapnak.
Méret
1/1 (189×269 mm)
1/2 (189×133 mm, 93×269 mm)
1/4 (93×133 mm, 189×65 mm)
1/8 (93×65 mm, 45×133 mm)
1/16 (45×65 mm)

Színes
85 000 Ft + áfa
45 000 Ft + áfa
30 000 Ft + áfa
20 000 Ft + áfa
7 000 Ft + áfa

Fekete-fehér
70 000 Ft + áfa
37 000 Ft + áfa
24 000 Ft + áfa
15 000 Ft + áfa
5 500 Ft + áfa

Hirdetésfelvétel a következô Hidegkúti Polgárba: 2011. június
8-án 11 óráig a 316-3410-es telefon/faxszámon, vagy a ludwig.dora@masodikkerulet.hu e-mail címen.

HIDEGKÚTI POLGÁR — A Budai Polgár Adyligeten, Budakeszi-erdôn, Budaligeten, Erzsébetligeten, Erzsébetteleken, Gercsén, Kôváron,
Máriaremetén, Pesthidegkút—Ófalun, Petneházyréten, Remetekertvárosban és Széphalmon terjesztett melléklete. Megjelenik 8000 példányban.
Felelôs kiadó: Budai Polgár Nonproªt Kft., Balaton Balázs ügyvezetô igazgató (balaton.balazs@masodikkerulet.hu)
Szerkesztôség: 1022 Bimbó út 1–5., (tel./fax: 316-3410, hidegkutipolgar@masodikkerulet.hu)
Fôszerkesztô: Tóth Ildikó (toth.ildiko@masodikkerulet.hu),
Szerkesztôk: Ludwig Dóra, Péter Zsuzsanna, Szabó Gergely — Munkatárs: Szentirmai-Zöld Máté — Fotó: Eisenmann József
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Gálaesttel indul az idei programsorozat
(Folytatás az elsô oldalról)
Az elmúlt öt esztendô alatt a magyar mûvészvilág számos jeles képviselôje vállalt
már fellépést a máriaremetei templomkertben nyaranta tartott programsorozaton. A
Templomkerti esték – Mûvészek a templomért
címû, több részes rendezvény idén is gazdag kulturális kínálattal várja a II. kerületieket. A fôszervezô Bôdey Sándor és felesége, Bôdey Katalin az elsô elôadással az elmúlt évekrôl ad keresztmetszetet.
— Balázs Péter színmûvész és rendezô elvállalta a nyitó esemény rendezését –
mondta el Bôdey Sándor. – Gálaestet tartunk, amelyen sokan fellépnek azon mûvészek közül, akik az elôzô öt év során kedves
vendégeink voltak a mûsornak helyet adó
szabadtéri oltárnál. Hogy csak néhány nevet emeljek ki a július 2-ai fellépôk közül:
eljön Balázs Fecó, Császár Angela, Cseke Péter
és Sára Bernadette, a Csillagszemûek Táncegyüttes, ifjabb Csoóri Sándor és népzenekara, Ferencz Éva, Hûvösvölgyi Ildikó, Jókai Anna, Melocco Miklós, Pitti Katalin, Raduly József, Sáfár Mónika és Szvorák Kati.

rendre a Pesthidegkúti Nyári Fesztivál keretében.
A szervezôk – miközben köszönetet mondanak mindenkinek, aki az elmúlt idôszakban segítette és támogatta a jótékonysági
esteket – elárulták azt is, hogy a korábbi
évekhez hasonlóan az estek háziasszonya
Schmitt Pálné Makray Katalin olimpikon
lesz, a fôvédnöki tisztet pedig Láng Zsolt polgármester vállalta el.

A tavalyi programsorozat kiemelkedô eseménye volt Schmitt Pál köztársasági elnök elôadása,
akit családja is elkísért

Bôdey Sándor kiemelte: velük lesz hangban és lélekben a tavaly elhunyt Bánffy
György színmûvész, aki éveken keresztül
résztvevôje volt a programsorozatnak.
A közönség minden bizonnyal nem fog
csalódni, hiszen eddig is minden évben újdonságot hoztak a Templomkerti esték. A hagyományokhoz hûen zene, tánc és próza
egyaránt szerepel a repertoárban. A nyári
nyitóelôadást még négy további est követi.
Július 9-én Máriaremetére látogat a Csík
zenekar, és vendégmûvészként fellép
Presser Gábor. Július 16-án a Benkó Dixieland Band lesz a vendég, július 30-án pedig Vukán György zongoraestjét hallgathatják meg az érdeklôdôk. Augusztus 27-én
Az Ég-Ígérô fa címmel ôsbemutatót tartanak: Tolcsvay Béla és Béres Melinda kétfelvonásos táncos daljátékát a Téka Zenekar és a
solymári Cédrus Táncegyüttes kíséri. A darabot a Kultúrkúriával közösen tûzik napi-

Áldás Szent Gábriel
szobrán

A szervezôk mindenkit szeretettel várnak az ingyenes elôadásokra. A felajánlott
adományokat a Máriaremetei Bazilika berendezésének felújítására fordítják. A korábbi években a közönség jóvoltából megújultak többek között a gyóntatószékek és a
belsô padsorok.
— Idén azt tervezzük, hogy a jótékonysági
esteken felajánlott összegbôl bôvítjük a szabadtéri oltár elôtti ülôhelyek számát, hiszen a programra mind többen érkeznek, és
szeretnénk, ha mindenki kényelmesen élvezhetné az elôadásokat – mondta Esterházy
László atya. A bazilika plébánosa felhívta a
ªgyelmet arra, hogy idén, az ötödik évfordulón fotókkal emlékeznek az elmúlt 22
elôadásra. Minden Templomkerti estén a
plébánia kerítésén kis galériát rendeznek
be a legszebb pillanatokat megörökítô fényképekbôl.

Az Élô rózsafüzér lánc zarándoklat keretében megáldották Szent Gábriel szobrát május 14-én délután Pesthidegkúton, az ófalui plébánia kertjében.
A Csillaghegytôl a Máriaremetei Bazilikába tartó több száz zarándokot harangszó fogadta, majd Gyetván Gábor ófalui plébános
mondott beszédet és áldotta meg Csikay
Márta szobrászmûvész alkotását. A szobor
elkészítését Husztik Lászlóné Sövegjártó Mária és férje kezdeményezte, majd sokan
csatlakoztak hozzájuk, akik fontosnak tartották, hogy közadakozásból elkészüljön
Szent Gábriel arkangyal szobra.
Három éve a Pálvölgyi Cseppkôbarlang
elôtt Szent Mihály arkangyal, két esztendeje pedig a Korányi Kórház parkjában Szent
Rafael szobrát avatták fel.

Szabó G.

ger
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A kovácsmûhely volt a játszóterem
Az egyik legôsibb szakma volt
valamikor a kovácsoké. Mára alig
maradtak, akik ismerik a mesterség
csínját-bínját. Egy a kevesek közül a
régi pesthidegkúti kovácsdinasztia
tagja, Holl Ferenc, aki gyermekkorától
kezdve szívta magába a vas- és
fémmûvesség szeretetét.

Aki felkeresi önt, láthatja, hogy a munkahelye mûhely és múzeum is egyben.
Itt minden a szívemhez nôtt, semmit
sem dobok ki, legyen az egy régi munka
vagy egy öreg szerszám. Minden érdekességet gyûjtök, ami fémbôl van. A 1900-as
évek míves öntvényétôl a néhány évtizede
leselejtezett munkaeszközig. Ezért díszíti a
mûhely falait megannyi hatalmas kulcs és
lakat, mesterien megkomponált kerítésdarab, egy-egy szép vasfeszület. Alig férni el
a háború elôtt használt fogóktól vagy gépektôl. Olyan gyûjteményt rendezgetek, amelyet talán a világ bármelyik szegletében
megirigyelnének.
Honnan a mesterség iránti olthatatlan
szeretet?
Régi pesthidegkútiak vagyunk, még ma
is áll a jellegzetes sváb házunk a Gazda utcában. Féltve ôrzöm a régi dokumentumokat,
és tisztelettel adózom a család múltja iránt.
Nagyapám 1841-ben, apám 1909-ben született, mindketten a szakma mesterei voltak. Az évek során édesapám mellett dolgoztam, minden fortélyt tôle lestem el, a
vas iránti szeretetet és tiszteletet ô oltotta
belém. Büszkén vigyázom a mesterlevelét
és az aranygyûrût, amit a kisiparban eltöltött fél évszázad után kapott.
Az Ördögárok utcai házhoz számos emléke kötôdik.

A mûhely és az új ház 1933-ban épült, ebben éltünk szüleimmel, bátyámmal és nôvéremmel. Ötéves voltam, amikor beköltöztek a szovjet katonák, akik elôszeretettel
használták a mûhelyünket, leginkább kozákok patkolták itt lovaikat. Háború után közel álltunk a kitelepítéshez, amit végül megúsztunk. A front után gyakran mentem segíteni apámnak tankokat darabolni, ugyanis a MÉH-be vitt vasból tudtuk fenntartani
magunkat. 1953-ban államosították minden felszerelésünket, apámnak semmije
sem maradt, csak a mûhely, de újra tudta
kezdeni. Amikor édesapám nekikeseredett, mindig mondogatta: inkább telepítettek volna ki minket, talán már gyárunk lenne Németországban. Kint ugyanis sokkal
nagyobb a szakma becsülete.
Mégis ezt a mesterséget választotta?
Gyermekkoromban a kovácsmûhely volt
a játszóterem, és eljöttem a gimnáziumból,
hogy apámmal dolgozhassak. Amikor megfogom a vasat, akkor nem rideg tárgyként
gondolok rá. Érzem, hogy kezelhetô, formálható, bármit elkészíthetek belôle.
Nagy hangsúlyt fordított az új ismeretek elsajátítására.

Apámnak örökre hálás leszek, hogy megtanította a szakmát, és mindig bántani fog,
hogy egyedül hagytam, miután segédként
felszabadultam mellôle. Most érzem csak,
hogy milyen nehéz egyedül egy kovácsnak.
1967-ben mestervizsgáztam, késôbb kiváltottam az ipart, 25 évnyi munka után én is
megkaptam a Kisiparosok Országos Szervezetének (KIOSZ) gyûrûjét. Munkálkodott
bennem a vágy, hogy megtanuljak mindent
a szakmában. Dolgoztam mûlakatosként,
ipari tanulókat oktattam, de van papírom
arról is, hogy olajkályhákat javíthatok. A KIOSZ szervezésében még a bajor ipari kamaránál is jártam továbbképzésen. Ma már
nyugdíj mellett vállalok munkát.
Melyek a munka fôbb kellékei egy kovácsmûhelyben?
Legfontosabb a tûzhely: a mûhely szívelelke. Régen fújtatóval dolgoztunk, ma már
motor hajtja a levegôt. 800–1000 fok közöttire hevítjük a tüzet. Figyelni kell, mert
könnyen megég a vas, úgymond hiccelt
lesz. Régen a kovácstûzben forrasztottak,
ma speciális gépekkel teszik. Lényeges kellék az üllô, ezeken lehet különbözô betétekkel az anyagot tovább formálni, görbíteni,
vágni, és a ªnom alakításokat elvégezni.
Több száz, többnyire saját készítésû szerszámot használok. A lyukas platnin például
különbözô méretûre domborítjuk, kalapáljuk vagy lyukasztjuk az anyagot. Az enyém
ritka, századfordulós darab, huszonöt évbe
telt, mire sikerült szereznem egyet. Manapság persze modern gépek segítik a munkát.
Mit készített régen, és mit készít ma
egy kovács?
Apám lovakat is patkolt régen. Aztán Pesthidegkút parcellázásával jött a kerítésépítés
idôszaka. A 30-as évek divatja volt a Haidekker-kerítés, de még magam is sokat készítet-
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tem. Ha valaki nyitott szemmel jár Pesthidegkúton, akkor a régi kapukon még sok helyen láthatja az apám nevét ôrzô fémtáblácskát. Akkor nem lehetett kész pinceablakot,
garázsajtót, ácskapcsot kapni. Ma egyre ritkábban keresnek meg munkával, mert nem
tudják megªzetni. Inkább megveszik egy
mûszaki boltban a gyakran silány terméket.
A kovácsoknak a mai órabéreket nézve
nincs jövôjük. Három-négy órát dolgoznak
akár hárman is egy-egy munkadarabon. Manapság kerítések, kapuk, ablakrácsok elkészítéséhez hívnak, legutóbb egy kerékpár pedálját hegesztettem meg. Pedig korábbi
munkáim közül még a pápához is került egy
alkotásom. Klempa Sándor, volt veszprémi
apostoli kormányzó megbízásából Búza Barna szobrászmûvésszel készítettünk egy szép
alkotást. A pápai címert egy kerettel és egyházi motívumokkal, benne pedig a pápa fából faragott proªljával.

Van, aki tovább viszi az örökséget?
Van egy tündéri lányom, aki nem éppen
kovácsnak termett. Nincs, aki átveszi a mûhelyt. Pedig nem kellene, hogy kárba
vesszen a sok régi tárgy. Szeretném idôvel
Pesthidegkút javára felajánlani a gyûjteményemet, ha lesz egy hely, ahol nem merül feledésbe. Az érdeklôdôk addig is a Kultúrkúriában, a Budaligeti Polgári Kör és a Klebelsberg Kultúrkúria szervezésében július 3-ig
láthatnak egy kiállítást a kovácsmûhely törszeg
ténetérôl.

TÛZBEN SZÜLETETT TÁRGYAK – A
HOLL CSALÁD KOVÁCSMÛHELYE.
A kiállítás július 3-ig naponta 10–18
óráig tekinthetô meg. (1028 Templom
utca 2–10.)

HELY—TÖRTÉNET
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A Wippner vendéglô

A pesthidegkúti Wippner étterem már az
elôzô századfordulón az úri társaság kedvelt kirándulóhelye volt, mint errôl a korabeli képes levelezôlapok is tanúskodnak.
Arról viszont nem maradt fenn dokumentum, hogy mikor épült és „nyittatott” meg
a közönség elôtt.
A Remetéhez címzett vendéglôt (Gasthaus zum Einsiedler) kezdetben talán
Wippner Ágoston vezette, akitôl ªa, Mihály csupán átvette; Mihály (Rupp Zsigmond közjegyzô iratai szerint) 1900-ban
kölcsönbôl felújította, és kávézóval bôvítette éttermét, amely továbbra is jó hírûnek
számított elôkelô körökben:
„A hírnévre jellemzô, hogy Gundel Imre, a
nagyhírû vendéglôscsalád leszármazottja, aki
megírta Budapest vendéglátásának történetét, Wippner Mihály vendéglôjét is számon tartotta, mint amelyik »rák és szárnyas ételeirôl
híres – és habos kávéjáról«. Nos, azt hiszem,
megállapíthatjuk, ahol rákételeket is felszolgálnak, oda nem a Máriaremetére igyekvô búcsújárók térnek be, az még csak nem is legendával, nótával megörökített kisvendéglô a zöldben, tarka abrosszal. […] Vendégköre az elegáns, úri társaságból került ki. Olyan vendéglô volt, ahol nem a tulajdonos otthonos kényelmét, hanem a vendég érdekeit nézték, s a hely
eleganciáját a gyors és ªgyelmes kiszolgálás, a
frakkos pincérek sora is emelte.” (Czaga Viktória)
Wippner Mihály felesége, Neubrandt Katalin azonban 1903. december 4-én váratlanul meghalt. Wippner, lévén ekkor javakorabeli férª, hamarosan ismét megnôsült,
másodjára Kemény Juliannát vezette a római katolikus templom oltára elé. (Nôi kézre nemcsak otthonában, de a Vendéglô a
Remetéhez konyháján is nagy szüksége
volt.)
A pénz- és a szellemi arisztokrácia tagjai
mellett gyakran mulatott itt Incze Sándor,
a Színházi Élet fôszerkesztôje és az ô társaságában Simon Böske, az elsô Magyarország

szépe. Simon Böske 1929-ben elnyerte a
Miss Hungária, majd egy hónappal késôbb
Párizsban a Miss Európa címet is. De megfordult a vendéglôben a következô szépségkirálynô, az óbudai Papsz Mária és az ünnepelt primadonna, Honthy Hanna is.

Simon Böske

Wippner Mihály 1933. január 12-én, hajnali három órakor halt meg idült tüdôhurut miatt fellépett szívizomtágulásban. 75
éves volt. A vendéglôt özvegye vitte tovább,
akit a háborús évek arra kényszerítettek,
hogy 1943-ban bezárja a nagy múltú helyet. Miután az orosz katonák istállónak és
tankszerelômûhelynek használták az épületet, a tulajdonos visszakapta, ám a Remete
csak kocsmaként üzemelhetett tovább.
Nem lehet tudni, hogy baráti vagy elvtársi
ªgyelmeztetésre, mindenesetre 1952-ben
Wippner Mihályné „önként” ajánlotta fel
az államnak üzletét. Ezután mûvelôdési házként és könyvtárként mûködött. 1991-tôl
2005-ös bezárásáig Petôª Mûvelôdési Központ néven Pesthidegkút egyik legfontosabb kulturális és közéleti helyszíne volt.
Verrasztó Gábor
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KÖRNYEZETÜNK

Ne égess, komposztálj!
A szállópor okozta megbetegedések és
halálozások tekintetében hazánk,
sajnos, listavezetô Európában. Ezért –
a közlekedésbôl származó emisszió
mellett – a „népszokássá” vált avarégetés is felelôssé tehetô. A
levélmáglyák igazi alternatívája a házi
komposztálás, amelynek köszönhetôen
az értékes tápanyag nem rákkeltô
füstként kerül a levegôbe, hanem
helyben, a kiskertben hasznosul. A házi
komposztálás területén – fôvárosi és
országos viszonylatban is – élen jár a II.
kerület.

Magyarországon évente közel 15 900 ember hal meg a PM10-légszennyezés miatt,
ami kiemelkedôen magas arány Európában. A szállópor miatt bekövetkezett, idô
elôtti halálozások számát tekintve a kontinens 38 vizsgált országából csak Szerbia,
Montenegró és Bulgária elôz meg bennünket, de az elvesztett életéveket vizsgálva Magyarországon a legrosszabb a helyzet.
A hatályos uniós és magyar jogszabályok
szerint a PM10-szennyezés egy évben legfeljebb 35 napon haladhatja meg az egészségügyi határértéket (50 mikrogramm/köbméter). Sajnos, a határérték-túllépésben
is élen járunk; Budapesten különösen az
ôszi-téli hónapokban szennyezett a levegô.
Egy – a Mûszaki Szaklapokban olvasható –
adat szerint a közlekedés mellett (még ha
csak szezonálisan is) az avarégetés is nagymértékben hozzájárul a szállópor-koncentráció növekedéséhez. Egy svájci tanulmány
kimutatta, hogy egy nagyobb kupac avar 6
órás égésével annyi szállópor keletkezik,
mint 250 autóbusz 24 órai folyamatos közlekedése során. A nedves zöldhulladék füstje irritáló, maró és rákkeltô alkotókat tartalmaz.
Nem véletlenül született tehát az a 2010es fôvárosi rendelet, amely szerint 2011. december 1-jétôl a fôváros teljes területén tilos lesz az avarégetés. November végéig, az
ünnepnapok kivételével, hétfôtôl szombatig
10–15 óráig még szabad égetni. Addig is ti-

los viszont az égetés közterületen, egészségügyi, szociális, gyermek-, ifjúsági, nevelési
és oktatási intézmények, nyitott sportlétesítmények, szabadidôközpontok, valamint egyházi intézmények 100 méteres körzetében,
azok mûködésének idôtartama alatt. A rendelet megszegôit 30 ezer forintos szabálysértési bírsággal sújthatják. A cél a komposztálás elterjesztése. Ezen a területen a II. kerületi önkormányzat élen jár a fôvárosban, hiszen évek óta sikeresen mûködik a Komposztáló Kerület Program, amelyhez minden évben több száz újabb II. kerületi család
és lakóközösség csatlakozik.
Az égetési tilalom természetesen nemcsak az avarra vonatkozik, hanem minden
kerti zöldhulladékra. Az ágak és az avar erdôbe hordása illegális zöldhulladék-lerakásnak számít, amellyel a legfôbb probléma az, hogy mindig odavonz egyéb – akár
veszélyes – hulladékot is, amelyek sokkal
nehezebben bomlanak le, tartósan szenynyezve természeti környezetünket. A nagyobb méretû gallyak, nyesedékek helyben
hasznosításának elôsegítésére vezette be
néhány éve a II. kerület az ágaprítási szolgáltatást, amelyre idén is több száz lakó jelentkezett. A faapríték kiváló szárazanyag a
komposztunkhoz, és nagyszerûen használható mulcsozásra (talajtakarásra) is. Az ingyenes kerületi szolgáltatásra a jelentkezési határidô lejárt, de több kerületi szervezet is nyújt ilyen jellegû szolgáltatást (például a Civitan Kertészet: 06 30 459-7050;
a Budai Komposztmesterek: 06 30 5545452; a Garden Kft.: 06 30 934-1456). Pár
napra bérelhetünk is egy ágaprítót valamelyik kisgépkölcsönzôbôl.
A lehullott lombot, a lenyírt füvet komposztálhatjuk helyben, vagy – ha ezeket az értékes
tápanyagot nem tudjuk vagy nem akarjuk
helyben hasznosítani – a Fôvárosi Közterület-fenntartó által forgalomba hozott zsákokban elszállíttathatjuk. A zsákok mellé kihelyezett, 80 cm-nél nem hosszabb, kötegbe
összekötött ágakat is elszállítja a keddenként
„portyázó” fôvárosi zöld járat. A zsákok árában a szállítás és komposztálás költségei vanSzentirmai-Zöld
nak benne.

A komposzt-programhoz csatlakozók idén is igénybe vehetik a komposzt kezelésével kapcsolatos
szolgáltatást: két hónapig, június 30-ig hívhatják segítségül az önkormányzat rendelkezésére álló
két közcélú munkást azok, akiknek gondot jelent a házi készítésû komposzt megforgatása
vagy átrostálása. Az alábbi telefonszámokon jelezhetik igényüket a térítésmentes szolgáltatásra:
Kiss Imre: 06 20 395-7206, Bíró Zoltán: 06 20 234-8224.

A Komposztáló Kerület Programhoz egész évben lehet csatlakozni, elsôsorban a www.komposztmester.hu oldalon keresztül, egy online jelentkezési ûrlap kitöltésével. A komposztáló edényeket – az önkormányzat támogatásának köszönhetôen – ingyenesen vehetik át a II. kerületi családi házak, társasházak és intézmények komposztgazdái, egy rövid ismeretterjesztô elôadás keretében. Az elôadások
idôpontjáról a programra jelentkezôket a jelentkezések idôrendi sorrendjében értesítik ki. Komposztálással kapcsolatos kérdésekben keresse Eleôd-Faludy Gabriellát, a komposztálási program vezetôjét
az info@komposztmester.hu e-mail címen vagy a 06 30 544-8778-as telefonszámon.

HIDEGKÚTI POLGÁR

Sólyom szárnyán…

Május 10-én, a Madarak és Fák Napja alkalmából solymászbemutatóval egybekötött,
rendhagyó biológiaórát tartottak a Klebelsberg Kultúrkúriában. A solymászat mint a
vadászati kultúra része címû — a környék iskolásainak szóló — foglalkozáson a gyerekek megismerkedhettek a ragadozó madarakkal és a speciális solymászfelszerelésekkel.
Szathmáry Szabolcs solymász több madarat is magával hozott, hogy a diákok közelrôl megszemlélhessék, sôt, a bátrabbak
meg is simogathassák ôket. Elsôként egy
vándorsólyomról, majd a héjafajták közé
tartozó Harris Hawk madárról tudhattak
meg többet a tanulók; ezenkívül még két
sast tekinthettek meg közvetlen közelrôl.
Kisebb riadalmat okozott, hogy a 4 kilogramm súlyú és 1,2 méter szárnyfesztávú
sas a kiröptetés után nem tért vissza gazdájához, mert vélhetôen egy macska nyomába eredt; a Hidegkúti út mellett egy kertben landolt, ahol végül sikerült befogni.
Elôadásában Szathmáry Szabolcs beszélt a
solymászat ôsi titkairól, a madarászat történetérôl.

ISMÉT FESTÔVERSENY BUDÁN. A
Budai Képzômûvész Egyesület (Buket)
június 19-én 10 és 16 óra között ötödik alkalommal rendezi meg népszerû
festôversenyét a Klebelsberg Kultúrkúriában. A verseny témája ezúttal is
Pesthidegkút és környéke. A festôversenyen készült képekbôl szeptember
5-én kiállítás nyílik a Kultúrkúriában.
A programra 8-tól 10 óráig lehet jelentkezni a verseny helyszínén, nevezési díj: 500 Ft/fô.

2011. május 20.

AJÁNLÓ
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Szemtôl szembe
Kulinyi István Munkácsy-díjas képzômûvész kiállítása a Kultúrkúriában
A tárlatot Erdész László, az Erdész Galéria
vezetôje nyitotta meg május 12-én. A különlegesen kialakított kiállítói térben kétféle elgondolkodtató képsorozat alkotásait tekinthetik meg a látogatók. Az állatszemeket sajátos nagyításban megjelenítô mûvek
az állatok védelmében születtek, e mellett
láthatók az alkotó humán vonatkozású, korunk érzésvilágára reºektáló munkái is. A

különleges, újszerû technikai eljárással készített képek, festmények, graªkák látványosságuk és az esztétikai élményszerzés
mellett mindannyiunkat helyzetünk továbbgondolására késztetnek.
Miért választotta éppen ezt a témát alkotásai tárgyául?
A szem a lélek tükre, de nem csak az emberé, az állatoké is, védelmük érdekében
ideje most – így a
képeim által is –
szembe nézni velük.
A tárlat más képei alapján látszik,
hogy az állatszemeken kívül van a tarsolyában számos
más téma is, amelyet mûvészszemmel szívesen láttatna?
Igen, úgy hiszem,
hogy ideje lenne végre kilépni abból a
„szalonállapotból”,
amely ma jellemzi a
kortárs képzômûvéDolhai István, a Kultúrkúria igazgatója, Kulinyi István és Erdész László a
szetet. A trend leginmegnyitón (Fotó: Kulinyi Dániel)

kább közhelyes, semmitmondó dekoráció
felé mozdult el: persze, fontos jobbá, szebbé tenni a környezetet, de a jelenkor emberi viszonyaiban rejlô problémákat is meg
kell mutatni. A lelki dolgok háttérbe szorulnak, folyamatos az önámítás és mások becsapása, lassan elôfordul, hogy egyes édesanyák még a halál tényét is elhallgatják a
gyermekük elôl.
Eddigi munkái során – nemcsak graªkusként, de látvány-, tárgy- és installációtervezôként - sokfelé bemutatkozott
Európa nagyvárosaiban (Bécs, Berlin, Göteborg, Krakkó) és a tengeren túl New
York, Los Angeles is. Milyen tapasztalatokat hoz ilyenkor haza?
Azt kell, hogy mondjam, a tudás vagy épp
a kétkezi, szorgalmas ember megbecsültsége sokkal nagyobb, mint itthon. A jó mesterember, szakember, tervezô bármely
szakma képviselôje legyen is, komoly tisztességnek örvend, adnak a szavára. Nincs
ez másképp a képzômûvészek esetében
sem, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy
ôk is a kétkezi munkájukból élnek. Szerintem a kultúra, a mûvészetek produktumai,
produkciói mindig idôtállóak, exportálhatók és javítják az életminôségünket.

Gyermeknap Hidegkúton
A gyermeknapot a világ sok országában – általában június elsején – ünneplik. A kezdeményezés Törökországból indult 1920-ban, Magyarországon 1931-tôl tartják, igaz, akkor még gyermekhétnek hívták. 1950 óta már csak egy
nap, május utolsó vasárnapja a gyermekeké. Az ünnep alkalmából a Klebelsberg Kultúrkúriában is nagy szeretettel
– és színes programokkal – várják a kicsiket május 28-án szombaton 15 órától.
Fellép a Ciróka Bábszínház Bolond mese címû elôadásával, a Makám együttes pedig gyermeknapi koncertet ad.
Megnyílik a Tekergôtér, az egyedi tervezésû és kivitelezésû játékok gyûjteménye. Olyan játszótér ez, ahol a gyerekek
és játékos kedvû szüleik egyaránt jól szórakozhatnak, és próbára tehetik ügyességüket. A Cirógató foglalkozására a
legkisebbeket várják szüleikkel, a nagyobbacskák elôtt a Cimbora játszóház áll nyitva, ahol a meseprogramon különféle meseszereplôk bôrébe bújhatnak, sárkányokká és tündérekké változhatnak. Lesz kézmûves és történelmi játszóház is, ahol ügyességi és logikai játékok, arcfestés és hempergô várja a gyerekeket.
A belépés ingyenes, esô esetén a rendezvényt a Kultúrkúria épületében tartják meg.

Házikedvenc-kiállítás és szépségverseny
Június 18-án 11 órától kilencedik alkalommal várják az állatbarátokat a Pesthidegkúti Házikedvenc Kiállításon és
Szépségversenyen. Délelôtt a Magyar Tengerimalac Klubnak, a Görénytartók Egyesületének, a Sport- és Hobbinyúltenyésztôk Fajtaklubjának, a Csincsilla Klubnak és a Kisrágcsáló Klubnak a kedvenceit csodálhatja meg a közönség.
15 órától a Budakeszi kutyaiskola tart bemutatót, 15.30-tól pedig a legszebb macskák vonulnak fel. 16 órától egy új
kutyás sporttal, az agilityvel ismerkedhetnek meg az érdeklôdôk, 17 órakor pedig kezdetét veszi a kutyaszépségverseny. A szépségversenyekre a kiállítás napján lehet nevezni 14.30-tól. A rendezvényen lesz tanácsadás, játékos fejtörô és állatsimogató. A részvétel ingyenes.
Házikedvenc fotópályázat: küldjék be házikedvencükrôl a legkedvesebb képüket (legfeljebb kettôt), elôhívott,
kinyomtatott vagy digitális formában (technikai részletek a www.kulturkuria.hu oldalon olvashatók). A képeket a kiállítás és szépségverseny keretében állítják ki, ahol szavazni is lehet rájuk.
A képeket e-mailben vagy postán küldhetik be, illetve leadhatják személyesen a mûvelôdési központ portáján. Beküldési határidô: 2011. június 10. Cím: Klebelsberg Mûvelôdési Központ, 1028 Budapest, Templom u. 2–10. E-mail: voros.judit@kulturkuria.hu.
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A Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Alapítvány
tavalyi tevékenysége és idei tervei
Az 1991-ben az Ófalui Plébánia által alapított szervezet évrôl évre egyre nagyobb szerepet vállal a pesthidegkúti kulturális és közösségi élet szervezésében, ªnanszírozásában.
A 2009-ben nagy sikerrel elindított Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Napokat
2010-ben kibôvített programsorozattal valósították meg. A rendezvényeket a II. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzattal közösen szervezte az alapítvány, és a lebonyolítást is e két szervezet végezte, önkéntesekkel. Július 3-án délután a Klebelsberg Kultúrkúriában (1028 Templom u. 2–10.) német nemzetiségi kulturális napot szerveztek.
Ezen elsôként felléptek a kulturális, hagyományôrzô nemzetiségi csoportjaik: az alapítvány által létrehozott és ªnanszírozott nemzetiségi tánccsoport, valamint a dalkör. A
fellépô csoportok az alapítvány támogatását élvezik, ezért fellépésükért tiszteletdíjat
nem igényeltek. A fellépôk után Czaga Viktória elôadását hallhatták „Helyi iskolák története, oktatástörténet a kezdetektôl napjainkig” címmel. Az elôadást kivetített fotóillusztráció kísérte, valamint a német ajkú vendégek számára német nyelvû összefoglalót osztottak ki. Szintén július 3-án estére a Klebelsberg Mûvelôdési Központtal együttmûködve – a korábbi évekhez hasonló – bált szerveztek. A zene szolgáltatására a solymári Nosztalgia Party zenekart hívták meg. Július 4-én a szentmisét követôen került
sor a hagyományos állófogadásra a templom melletti sportpályán.
2010. augusztus 7-én az 5 évvel ezelôtti kútavató ünnepség alkalmával elindított hagyományt folytatták a Templom utca és Újsor utca találkozásánál. Az elôzô évi események híre alapján a 2010-es utcabál iránt ismét nagy volt az érdeklôdés és a részvétel
is. A programokat a tavalyi évben megindított német nemzetiségi tánccsoport fellépésével gazdagították.
Kulturális, hagyományápolási tevékenységük részeként a korábban életre hívott
nemzetiségi tánccsoport mellett 2010-ben sikerült egy másik tervüket is életre kelteni, mivel a Német Kisebbségi Önkormányzattal közösen nemzetiségi dalkört indítottak. A foglalkozásokat kéthetente tartják a Gazda utcai Német Tájházban.
A németországi partnerszervezetekkel történô kapcsolattartás részeként részt vettek
a mosbachi Heimatverein 30 éves jubileumi ünnepségsorozatán. A rendezvényre

delegálták az alapítvány által mûködtetett német nemzetiségi tánccsoport és a dalkör
résztvevôit is.
A tervezett 2011-es rendezvények:
Július 2–3.: A letelepedés 300. évfordulójának megemlékezései (Templombúcsú): Idén ünnepelik a német ôsök letelepedésének 300. évfordulóját. Ezen alkalomból nagyszabású programsorozatot, valamint ehhez kapcsolódó eseményeket bonyolítanak le. A rendezvényekre 70 fôs csoportot várnak Mosbachból, a 20 fôs tûzoltózenekar elszállásolása is az alapítvány feladata lesz.
Programok: Július 2-án szombaton 9.30–11.00: Szentmise az ófalui templomban
német és magyar nyelven. 11.00-11.30: Emlékmûszentelés a templom kertjében.
12.20–12.50: Német nyelvû utcatáblák avatása. 13.00–14.30: Ebéd az Ökumenikus
Általános Iskolában. 15.00–18.00: Nemzetiségi és helytörténeti mûsorok az Ökumenikus Általános Iskolában (3. Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Napok). Fellépôk: Pesthidegkúti Német Nemzetiségi táncsoport, Pesthidegkúti Német Dalkör, Zsebi Baba
Óvoda, Fillér utcai Gyermek Tánccsoport, Czaga Viktória helytörténész (Régi sváb mesterségek Pesthidegkúton), Mosbachi Tûzoltózenekar. 19.30-tól: Sváb bál a Klebelsberg
Mûvelôdési Központban. A zene szolgáltatására az alapítvány egy környékbeli svábzenekart kíván meghívni.
Július 3-án vasárnap 10.30–12.00: Szentmise az ófalui templomban német és
magyar nyelven. 12.00–12.30: Megemlékezés a templomkertben az egyházközség
fennállásának 275. és a kitelepítés 65. évfordulója alkalmából. 12.30–13.30: Állófogadás a templomkertben. 15.30-tól: Kiállítás a Német Tájházban (1028 Budapest, Gazda u. 20.).
Augusztus 6-án Utcabál: az elôzô években teremtett hagyományt kívánják megôrizni azzal, hogy a Templom utca és Újsor utca sarkán lévô felújított díszkút mellett
ismét utcabált szerveznek. A tavalyi remek hangulatú, késô estig tartó esemény fôbb
paraméterein (családi hangulat, zene-tánc, étel-ital) nem kívánnak változtatni, és a tavaly megindított „sváb táncházat” is megtartják. Emellett partnerüket idén is felkérték
a sörcsapolóvá átalakított tûzoltókocsi kiállítására és „mûködtetésére”.

Amennyiben a Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Alapítvány tevékenységét az 1%-os felajánlásaikkal támogatni kívánják, úgy a
rendelkezô nyilatkozatra a 19662941-1-41 adószámunkat írják. További információ: www.pesthidegkut.gportal.hu.

Masszázs az Ön otthonában
Csipak Zoltán
gyógymasszôr
otthonában keresi fel
a frissülni, relaxálni,
gyógyulni vágyókat.
Professzionális masszázs
(gyógy, sport, frissítô),
gyógyhatású készítményekkel,
irodaházaknak is.
Kedvezmények.

Telefon:
06 20 595-3057

