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Klebelsberg Kuno Napok Pesthidegkúton

November 10–13. között idén már tizenegyedik alkalommal szervezi a Klebelsberg Kuno Emléktársaság a II. kerületi önkormányzat támogatásával és
a Klebelsberg Kultúrkúriával együttműködve az eseménysorozatot Pesthidegkút egykori lakója, a néhai vallás –
és közoktatásügyi miniszter emlékére.
A Klebelsberg Kuno Napok elnevezésű
esemény főtámogatója Láng Zsolt polgármester.
Folytatás a 3. oldalon

Búza Barna Klebelsberg Kuno szobrát
2009 nyarán a művész jelenlétében
leplezte le Láng Zsolt és Erdősi Károly
a Kultúrkúria udvarán

Meghívó

A II. Kerületi Önkormányzat sok szeretettel várja Pesthidegkút polgárait

a Bánffy György Emlékpark
ünnepélyes avatójára
2011. november 12-én 11 órakor a régi végállomás körüli parkban.

Beszédet mond
Dr. Láng Zsolt
polgármester.
A rendezvény díszvendége lesz Schmitt Pálné Makray Katalin
és Bánffy György özvegye, Sátory Tilda.
A II. Kerületi Önkormányzat tisztelettel és megbecsüléssel adózik
a II. kerület díszpolgárának, Bánffy György Kossuth- és Jászai Mari-díjas
színművésznek, a magyar nemzet elismert művészének,
a II. kerületi kulturális és közélet emblematikus alakjának emléke előtt.
A Hidegkút kapujában tavaly átadott új,
8000 négyzetméteres emlékpark kialakításáról
az itt élők javaslata alapján döntött az önkormányzat.
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KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Az önkormányzat Hidegkúton

Lakosságszolgálati és
Okmányügyintézői
Csoport Pesthidegkút

Közösségi Ház,
1028 Máriaremetei út 37.
Telefon: 376-5966
Telefon/fax/időpontfoglalás: 376-8678
(Hétfőn délelőtt és pénteken, valamint bizonyos
gépjárműügyekben csak előre bejelentkezett
ügyfeleket fogadnak)

Városrendészet Pesthidegkúti Kirendeltség

Közösségi Ház, 1028 Máriaremetei út 37.
Kozma Sándor közterület-felügyelő
Mobil: 06 30 560-3939
Telefon: 376-8678, 376-5966
e-mail: kozterulet.pesthidegkut@
masodikkerulet.hu
www.2keruletkozterulet.shp.hu

II. Kerületi
Rendőrkapitányság

Rómer Flóris u. 6.

Hétfő: 8.00–18.00
Kedd: 8.00–16.00
Szerda: 8.00–16.30
Csütörtök:
8.00–16.00
a fenti napokon:
ebédidő: 12.15–13.00
Péntek: 8.00–13.00
ebédszünet nincs
Hétfő: 13.30–18.00
Szerda: 8.00–16.30
Péntek: 8.00–11.30

Egyéb fontos címek és telefonszámok
Tel./fax: 346-1800

Közép-budai Tűzőrség

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

Gyermekorvosi ügyelet

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

hétfő–péntek:
20.00–8.00,
szombat–vasárnap:
24 órás ügyelet

Felnőttorvosi ügyelet

1022 Rét utca 3.
Tel.: 202-1370

mindennap:
24 órás ügyelet

Fogorvosi ügyelet
Stomatologiai Intézet

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

8.00–12.00, 14.00–
18.00, 20.30–5.00 óra
között

Jótékonysági est

A Magyar Csodaszarvas Egyesület október 28-án 18 órai kezdettel jótékonysági estet szervez a X. Kárpát-medencei Vezetőképző Tábor (Ungvár)
javára. Az esemény fővédnöke Schmitt Pálné Makray Katalin, műsorvezetője
Murányi László. A műsorban közreműködik Tolcsvay Béla előadóművész,
Beregszászi Olga színművész, Ferencz Éva énekművész, Cs. Szabó István
színművész, Petrás Mária népdalénekes, Csobolya József operaénekes (Beregszász), Török Tilla énekes (Ada). Az est során gyűjtést kezdeményeznek
a nemrégiben elhunyt Hajdó István erdélyi főesperes székelylengyelfalvai
emlékszobájának létesítésére. Jegyek elővételben 2000 forintért megvásárolhatók, illetve megrendelhetők az Andrea Optika boltjában (1026
Házmán utca 12., tel.: 200-1657) és az info@csodaszarvas.hu e-mailen.
Jegyár a hangverseny napján, a helyszínen: 2500 Ft. (Magyarság Háza,
1014 Szentháromság tér 6.)

Őszi piaci napok Máriaremetén

Október 22. után legközelebb november 12-én és 26-án szombaton tart nyitva a közkedvelt helyi piac a Hímes utca 3. szám alatt,
a Cserkészház kertjében. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a
novemberi piaci napokon már a hidegebb időjáráshoz igazodva,
8-12 óráig fogadják a jó minőségű, hazai termékek piacára látogatókat, októberben már fél nyolctól várják a vásárlókat.

ÜGYELETEK

HIDEGKÚTI FOGADÓÓRÁK
Dr. Csabai Péter
VÖK-elöljáró
Fidesz–KDNP, 11. vk.

előzetes időpont-egyeztetés:
06 20 932-2925

Pesthidegkúti Közösségi
Ház, Máriaremetei út 37.

Bándy Péter VÖK-tag
Fidesz–KDNP, 13. vk.

előzetes időpont-egyeztetés:
06 70 578-9797

Pesthidegkúti Közösségi
Ház, Máriaremetei út 37.

Skublicsné
Manninger Alexandra
VÖK-tag
Fidesz–KDNP, 14. vk.

előzetes időpont-egyeztetés:
06 20 374-2086

Pesthidegkúti Közösségi
Ház, Máriaremetei út 37.

Makra Krisztina
nem képviselő tag

elérhetőség:
06 30 399-4558

Hirdessen a Hidegkúti Polgárban!

A Hidegkúti Polgár a Budai Polgár melléklete, megjelenik 8000 példányban, havonta
egyszer. Új hirdetőink az első hirdetésük árából 15% kedvezményt kapnak.
Méret

Színes

Fekete-fehér

1/1 (189×269 mm)

85 000 Ft + áfa

70 000 Ft + áfa

1/2 (189×133 mm, 93×269 mm)

45 000 Ft + áfa

37 000 Ft + áfa

1/4 (93×133 mm, 189×65 mm)

30 000 Ft + áfa

24 000 Ft + áfa

1/8 (93×65 mm, 45×133 mm)

20 000 Ft + áfa

15 000 Ft + áfa

1/16 (45×65 mm)

7 000 Ft + áfa

5 500 Ft + áfa

Hirdetésfelvétel a következő Hidegkúti Polgárba: 2011. december 7-én 11 óráig a 316-3410-es
telefon/faxszámon, vagy a ludwig.dora@masodikkerulet.hu e-mail címen.

A MEGA Játszóház Hidegkúton

Október 29-én MEGA Játszóház lesz a Klebelsberg iskolában
(1028 Szabadság u. 23.), a sportcsarnok erre a napra egy hatalmas játszóházzá változik, ahová a környékbéli gyerekeket várják.
A MEGA Játszóház egy gyermekeknek szóló nagyrendezvény, amely
immár ötödik éve vándorol városról-városra. Légvárak, csúszdák,
akadálypályák, felfújható játszóterek, sportjátékok várják a gyerekeket. A belépő egyszeri megfizetése után a játékok korlátozás
nélkül használhatóak. A színpadon bűvészek, bohócok, énekesek,
táncosok váltják egymást, az egyes műsorok 11, 13.30 és 16 órakor
kezdődnek. Lehetőség nyílik arcfestésre, lufi-figura hajtogatására,
bűvésztrükkök tanulására. A játszóházat már egy éves kortól lehet
látogatni. Az egytől ötéves korig terjedő korosztálynak külön sarkot
állítanak össze, speciális játékokkal. Lesz még három dimenziós
mozi, új térbeli filmekkel. A belépőjegyek: gyermekjegy 600 Ft/
megkezdett félóra vagy 1800 Ft/nap. Kísérőjegy: 400 Ft/nap. Nyitva
10-18 óráig, folyamatos belépéssel. www.megajatszohaz.hu

HIDEGKÚTI POLGÁR – A Budai Polgár Adyligeten, Budakeszi-erdőn, Budaligeten, Erzsébetligeten, Erzsébetteleken, Gercsén, Kőváron,
Máriaremetén, Pesthidegkút – Ófalun, Petneházy-réten, Remetekertvárosban és Széphalmon terjesztett melléklete. Megjelenik 8000 példányban.
Felelős kiadó: Budai Polgár Nonprofit Kft., Balaton Balázs ügyvezető igazgató (balaton.balazs@masodikkerulet.hu)
Szerkesztőség: 1022 Bimbó út 1–5., (tel./fax: 316-3410, hidegkutipolgar@masodikkerulet.hu)
Főszerkesztő: Tóth Ildikó (toth.ildiko@masodikkerulet.hu),
Szerkesztők: Ludwig Dóra, Péter Zsuzsanna, Szabó Gergely – Munkatárs: Szentirmai-Zöld Máté – Fotó: Eisenmann József

2011. október 21.

KEDVES SZOMSZÉD
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Magyarok énekei

Ferencz Éva ismét fellép a Kultúrkúriában

Ferencz Éva előadóművész dalaiban imádkozik, énekével hagyományt őriz. De Hidegkúton nemcsak előadóművészként ismerik és szeretik őt: az itteni közösség meghatározó személyisége is, hiszen hosszú ideje Remetekertvároson él.

Dalaiból hit és hazaszeretet sugárzik.
Ebben nőttem fel, és ennek alapján
válogatom műsoraimhoz, estjeimhez
az anyagot. Abból válogatok, amit eleink ránk hagyományoztak, akár szóban,
akár írásos, kéziratos formában. Erdélyi Zsuzsanna megajándékozott vallásos
néphagyomány-gyűjtésével, elsősorban
ebből, de más forrásokból is gyarapítom
szellemi éléskamrámat. Természetesen
mindig az a téma, ami közel áll az ember
lelkéhez. Úgy érzem, ha a gondolat nem
fedi a szót, vagy a szó nem azonos a gondolattal, nincs értelme az egésznek.
Megválogatja, hogy hol lép fel?
Amikor valamiért ki kell állni, az lelki kényszer, és egyben vállalás is. Akkor
az ember útnak indul, és elmegy például
a Kossuth térre. Nemzetünk nevezetes
ünnepein, kiállításmegnyitókon, könyvbemutatókon, az egyház nagy ünnepein
énekelni kell! Természetesen, ezen alkalmakkor mindig olyanokkal találkozom, akikkel egy húron pendülök.
Az életében mégis Isten a legfontosabb.
Ő az igazodási pont, az alfa és az omega.
Vallásos családban születtem, ahol a hit
gyakorlása nélkülözhetetlen volt, a vasárnapi misén megjelentünk a „nemszeretem időkben” is. A hazaszeretet is a hithez tartozik, én nem tudom elképzelni,
hogy ateista módon szeressem a hazámat.
A hazaszeretet alatt Székelyföldet is
érti?
Természetesen, és minden részét a hazának, ahol magyarok élnek.
Miért éppen Hidegkúton telepedett
le?
A Gondviselő akarata lehetett: idehozott az uram, együtt építettük fel közös
otthonunkat. Itt egy olyan közösség fogadott, hogy úgy éreztem, mintha egy csa-

ládba érkeztünk volna. Egy éve ment el a
férjem, nagyon nehéz egyedül. Ha innen
mégis el kellene egyszer költöznöm, akkor is a II. kerületben szeretnék maradni,
mert itt vagyok otthon: itt ismernek, sok
barátom él itt, szeretet vesz körül.
És itt van a Kultúrkúria is.
Szeretem, ragaszkodom ehhez a helyhez. Régen nem léptem itt fel, mert évekig
ápoltam a férjem, akinek mégis el kellett
mennie az örök hazába. Ő mindig ott volt
a fellépéseimen, vitt engem, fényképezett, és a lemezeim megszületését is neki
köszönhetem. Igazi jó társam volt.
November 12-én ismét fellép a Klebelsberg Kultúrkúriában. Műsorának
címe: Magyarok énekei. Lesz olyan dal
is, amit a közönség még nem hallott?
A cím nem szorul magyarázatra. A műsorban szereplő legendák, történeti énekek, imádságok a magyarság lelkiségét
őrzik. Természetesen a legtöbbje Erdélyországból van, de az egész Kárpát-haza
üzenete megszólal az est során. A közönség talán már hallott belőlük, mert vannak emblematikus énekeim, melyeket
gyakran énekelek. Ezek a régi időkben
születtek ugyan, mégis a mának szólnak.
Sok esetben a kéziratos könyvek dallam
nélkül maradt énekeit, veretes szövegeit
imaként mondom. Itt szeretném megköszönni két jó barátomnak, Budai Ilonának és Kobzos Kiss Tamásnak, hogy ezen
az estén gazdagítják a magyarok énekeit.
Számos elismerést kapott, köztük a
Magyar Kultúra Lovagja címet, Magyar
Örökség-díjat és 2005-ben a II. Kerületért Emlékérmet. Ön is úgy érzi, hogy
missziót teljesít?
Minden ember küldetéssel jön a földre, engem Isten ide állított, és én igyekszem a küldetést teljesíteni: visszahozni

Dr. Erdélyi Zsuzsanna néprajzkutató írja Ferencz Éváról:
„Az életet körüllengő, lelket átjáró ferences szellemiség határozta
meg századokon át […] Gyergyószárhegy népének magatartását
hétköznapjai menetében és ünnepi fényében. […] Ez éltette a hitet
s az itteni székely felmenők magyarságtudata táplálta a nemzeti
érzést. Ily közösségből származott a Ferencz-család, amelynek alapító
őse talán a nagy szent iránti tisztelet jeleként nyerte el szüleitől
a Ferencz nevet. Gyermekük számára ezzel a gesztussal kívánták
biztosítani Isten lantosának − ahogy a középkorban Szent Ferencet
nevezték − a védelmét, hitbéli elkötelezettségét. A Szent jól láthatta
el patrónusi feladatát, mert még a Ferencz-család késői, a tájtól
már rég elszakadt leszármazottjába is jutott a zsolozsmázó, Máriát
tisztelő, imádkozó elődök hitéből, és bőven jutott a határőrzésre
rendelt székely felmenők hazaszeretetéből.”

az embereknek mindazt − legalábbis arra
a kis időre −, ami hiányzik az életükből.
Azt, ami tiszta, ami jó, ami szent.
Tervez új lemezt?
Sok mindent szerettem volna még
lemezre énekelni, de ez egyelőre csak
vágyálom. Eddig mindenben a férjem segített, az estemet is neki ajánlom. Ugyanabban a teremben lépek fel, ahol az ő
hetvenötödik születésnapját ünnepeltük,
és ahová legalább százan jöttek el. Hidegkúton mindenki tudta, hogy ki volt Kovácsi Aladár. Most, hogy a legfontosabb
bástyáim nincsenek már − a szüleim, a
férjem −, minden megváltozott, bizony a
földre kerültem kínzó hiányuk miatt. De
újra énekelek! Istentől kapott ajándék ez,
amely megerősít, megújít.
Verrasztó Gábor
Magyarok énekei
Ferencz Éva és barátainak estje. Közreműködik: Budai Ilona, Kobzos Kiss Tamás.
2011. november 12-én, szombaton 17 órakor
a Klebelsberg Kultúrkúria Barbakán termében.

4. OLDAL

KÖZÉLET	HIDEGKÚTI POLGÁR

Gyönyörű öntöttvas közkút újult meg
a környékbeliek összefogásával

A Csatlós utca a természetvédelem alatt
álló Remete szurdok bejáratánál kezdődik, az utca kirándulóút. Naponta sok
turista, iskolás csoport megy rajta végig
az erdő felé, akik az elmúlt 30 évben szomorúan vehették tudomásul: a Csatlós
utca 16. előtti közterületen álló öntöttvas közkút folyamatosan pusztul, megy
tönkre. A kút mellett élő egyik szomszéd,
Kékesi Józsefné azonban saját anyagi
forrásai felhasználásával és a környékbeliek támogatásával felújíttatta.

Kékesi Józsefné a második kerületben
született, itt élte le egész életét, szereti a
kerületét és a környéket, ahol él. Szomorúan nézte, ahogyan a közel száz éves kút
az évek során pusztul, és elhatározta, nem
hagyja, hogy ez a műremek az enyészeté
legyen. Felkutatta a helyi őslakosokat; a
helytörténeti irodalmat, a fővárosi levéltárat böngészte, hogy a kút múltjára bukkanjon. Toperczer Oszkár, Czaga Viktória
helytörténész írásaiból, előadásaiból,
közvetlen szomszédok és végül egy Arany
János utcabéli őslakos elmondásaiból,
emlékeiből ismerte meg a kút történetét
és az alkotóját is. A gyönyörű öntöttvas
kutat Kaczián Péter kútmester építhette
1937-ben, akkoriban többet is Hidegkúton. A kis közkút csodálatosan jó ivóvizét
egészen 1976-ig adta a környék lakosainak, és sok évtizeden át oltotta a kirándulók szomját is. Nem csőhálózatból, hanem saját forrásból. A most helyreállított
kézműves kút ma már ugyan nem ad vizet,
de öntöttvas felépítményével ez az utolsó
ilyen, amely megmaradt Hidegkúton.
A kútra az alábbi táblát helyezték ki a
környékbeliek: „A kutat az 1930-as években
jeles kezű mesterek építették, amely 1976ig szolgálta kitűnő, hűs vizével a környéken
élőket, akik azt hálából, a teljes pusztulás
előtt eredeti szépségébe visszaállították, hogy
megőrizzék múltjuk egy gyöngyszemét a jövő
nemzedékeinek.”

A környéken élők mindnyájan szerették volna megőrizni a kutat az unokáknak is emlékként, ezért összefogtak, és
megpróbálták összegyűjteni a szükséges
összeget a felújításhoz, amely elkészült
ugyan, de a felújítás teljes összegét még
nem tudták előteremteni, annak harmada
hiányzik még. Amennyiben valaki támogatni szeretné utólag a közkút felújítását,
jelentkezhet szerkesztőségünk telefonszámán (316-3410) vagy e-mail címén is
(budaipolgar@masodikkerulet.hu).
Ld

Klebelsberg K

November 10–13. között idén már tizenegyedik alkalommal szervezi a Klebelsberg Kuno Emléktársaság a II. kerületi
önkormányzat támogatásával és a Klebelsberg Kultúrkúriával együttműködve
az eseménysorozatot Pesthidegkút
egykori lakója, a néhai vallás – és közoktatásügyi miniszter emlékére. A Klebelsberg Kuno Napok elnevezésű esemény
főtámogatója Láng Zsolt polgármester.

November 10. csütörtök
9.00: Az emléktársaság tagjai megkoszorúzzák
Klebelsberg Kunónak a Budai Ciszterci Szent Imre
Gimnázium mellett álló emlékművét a Villányi úton.
11.00: A pesthidegkúti iskolák megkoszorúzzák
a volt kultuszminiszter emléktábláját az ófalui
templom falán (1028 Templom utca 7.) és szobrát,
utána emléktábla-avatás a Kultúrkúriában (1028
Templom u. 2–10.).
17.00: A Pesthidegkúti Civil Szervezetek Kulturális Szövetségének bemutatkozása. Az esemény
keretében megnyílik Puchard Zoltán fotókiállítása.
18.30: Kalmár Pál festő – és üvegművész kiállításának megnyitója.
November 11. péntek
10.30: Rendhagyó zenetörténeti óra

Az elmúlt évben – Dohnányi Ernő halálának 50.,
Klebelsberg Kuno és Tormay Cécile születésének
135. évfordulója alkalmából – meghirdetett „Zenéről a Napkelet folyóiratban…” című országos
pályázat első díjazottjának, Baranyai Katalinnak
vetített előadása, valamint Erdősi-Boda Katinka
„A zene mint kommunikáció, Dohnányi, a Magyar
Rádió főzeneigazgatója” címmel készült előadása.
Ifjúsági előadás, a belépés díjtalan.
17.00: Ünnepi gálaműsor
A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat Klebelsberg-díjának ünnepélyes átadása. A zenei darabok
mellett Klebelsberg írásaiból hangzanak el szemelvények.
Ünnepi köszöntött mond
Láng Zsolt polgármester.
Gondolatait elmondja Jókai Anna, a Klebelsberg
Emléktársaság elnöke.
A díjat Csabai Péter, a VÖK elöljárója adja át.

2011. október 21.
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Kuno Napok a pesthidegkúti Kultúrkúriában

18.30: Búza Barna életmű-kiállításának
megnyitója

A kiállítást Kollmann J. György nyitja meg. A művészről szóló, Az üstökös csillagot hozott című könyvet
a szerzők, Béres Klára és Béres Melinda ajánlják.
19.00: László Gyula festőművész
életmű-kiállítása.

Erdősi Katalin és László Gyula Amikor beáll a csend
című könyvének az emléktársaság égisze alatti újabb
kiadását László Zoltán ajánlja.
Mindkét Pesthidegkúthoz kötődő művész idén lenne
101 éves, a könyvek megtekinthetők mindkét kiállítás
ideje alatt a harmadik kiállítóteremben. E kiállítóhelyen a Klebelsberg kastély rehabilitációs terveiről
született elképzeléseit mutatja be az emléktársaság.
A kiállítás megtekintését ajánlja Jókai Anna, az
emléktársaság elnöke.
21.00: Az emléktársaság ünnepi közgyűlése
Aktuális gondolatok Klebelsberg szellemiségében

November 12. szombat
17.00: Magyarok énekei
Ferencz Éva és barátainak estje. Közreműködik:
Kobzos Kiss Tamás, Budai Ilona. A belépés díjtalan.
19.00: Tánclépésben
Karády Katalintól Mick Jaggerig –vetített képes és
élőzenei est a Gemini együttessel éjfélig.
November 13. vasárnap
10.30: Szentmise Klebelsberg Kuno lelki
üdvéért az ófalui templomban.

Klebelsberg Kuno halálának évfordulójára emlékeztek
A Gróf Klebelsberg Kuno Alapítvány Történeti Intézete és a Klebelsberg az
Egyházakért Szakalapítvány megemlékezést tartott Klebelsberg Kuno egykori
kultuszminiszter halálának 79. évfordulóján október 11-én délután. A II. kerületi
önkormányzat képviseletében Csabai Péter, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat elöljárója helyezett el koszorút az emlékműnél. A Villányi úti emlékművénél
beszédet mondott Urr Ipoly ciszterci plébános és házfőnök, valamint Klebelsberg
Éva történész, a Klebelsberg Alapítvány elnöke.
16.00: A Magyar Nyelv Napja.
„Kussoltat a sors” – 80 éve született Latinovits Zoltán.

17.30: Komolyzenei koncert
Liszt Ferenc és Hubay Jenő barátsága a társművészetek tükrében.
19.00: Tormay Cécile: A régi ház – színházi
ősbemutató.

A Kecskeméti Katona József Színház és a Klebelsberg Kultúrkúria közös produkcióját a Klebelsberg
Emléktársaság kezdeményezésére és támogatásával
mutatják be. Tormay Cécile önéletrajzi ihletésű
regényét Cseke Péter rendezésében, Deres Péter
szövegkönyve alapján állították színpadra.
Az előadást Cseke Péter rendezte.
Jegyár: 3000 Ft
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Visszatértek a foltos szalamandrák

A foltos szalamandráknak a Budai-hegységben egykor népes populációja volt. Az
utolsó feljegyzések a múlt század elejéről
származnak, azóta a nagyváros terjeszkedése következtében ezek az élőhelyek kedvezőtlenül megváltoztak vagy megszűntek.
A faj erősen kötődik az erdővel borított
patakvölgyekhez.
A közelmúltban azonban bejelentés
érkezett Pesthidegkútról a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez, miszerint Wittrédi Ákos, egy kerületi lakó
Budaligeten foltos szalamandrára bukkant. A kérdés tisztázásában és az állatok
feltételezett élőhelyének felkutatásában
a felügyelőségtől részt vett Szelényi Gábor, valamint Vörös Judit, a Magyar Természettudományi Múzeum Állattárának
muzeológusa és Kiss István, a Szent István
Egyetem Mezőgazdaság – és Környezettudományi Karának egyetemi docense.
– A budaligeti patakvölgyet átvizsgálva valóban foltos szalamandrákra leltünk, ezért
a további kutatás mellett döntöttünk –
mondta el lapunknak az egyetem docense,
aki az intézmény Tölgy Természetvédelmi
Egyesületének tagjaival együtt tárta fel a
Paprikás-patakba futó vízfolyás környékét.
– A vizes élőhelyet mintegy ötszáz méter hosszan, és a környező erdőt feltérképeztük. Nyomon követjük a lárvák és a
kifejlett egyedek létszámának alakulását,
térbeli eloszlásukat, szezonális aktivitásukat, felmértük egészségi állapotukat és
a populáció genetikai jellemzőit. A talált
szalamandrákat lefényképeztük, és a hátoldali, egyedenként eltérő mintázatuk
alapján nyilvántartásba vettük. Ma mintegy ezer állatot tartunk számon.

Fotók: Kiss I. és Szelényi G.

Szeptember végén egy lelkes, természetvédő egyesület a környék lakóival
közösen megtisztította a foltos szalamandrák élőhelyét a Paprikás-patakba
ömlő vízfolyás mellett.

Kiss István felhívta a figyelmet: a Vörös Judit által végzett genetikai vizs
gá
la
tok alapján kiderült, hogy a
pesthidegkúti állomány a faj elterjedési
területétől régóta elszakadt, izolálódott.
A faj hazánkban már csak kevés helyen található meg, ezért is kiemelkedő jelentőségű, hogy Budapest területén még előfordul.
A szalamandrák élőhelyének megóvása érdekében a természetvédő egyesület
takarítási akciót tartott szeptember 24én. A Budapest Bank Budapestért Alapítványhoz benyújtott sikeres pályázatuk
részben lehetővé tette a patakvölgyben a
szemétszedés megszervezését, valamint
az állomány védelme érdekében folytatott
idei felméréseket. Az önkormányzat is támogatta a környezetvédelmi programot,
azzal, hogy részt vállalt a 8 köbméternyi
hulladékkal teli konténer és a mintegy
százötven megtöltött szemeteszsák elszállításában.
– Közel negyvenen fogtunk össze, a csapat fele-fele arányban helyi lakosokból és

egyetemi hallgatókból állt. Ilyen lelkesedéssel régen láttam embereket dolgozni.
Családok is jöttek, kis gyerekekkel. Egyszerűen csodás lett a patakvölgy, rá sem lehet
ismerni. Igazi természetes élőhelyet hagytunk magunk után a szalamandrák számára.
– fűzte hozzá a szervező Kiss István.
A környezetvédelmi akciónak mindemellett olyan sikere volt, hogy a helybéliek más utcák erdőben végződő végein
további takarítást szeretnének szervezni.
A szalamandrák gyakran a környező kertekben is felbukkannak, telelni pedig behúzódhatnak a vízóraaknákba vagy akár a
pincékbe is. Kora tavasszal ellenőrizzük,
hogy el tudtak-e menni, nehogy csapdába kerülve ott maradjanak. A foltos
szalamandra elterjedésének pontosabb
ismeretéhez, a kóborló példányok beazonosításához a helybeli lakók is hozzájárulhatnak, ha a megtalálás pontos helyszínét
és az állat hátoldaláról készített fotót megküldik a kutatónak (e-mail: Kiss.Istvan@
mkk.szie.hu).
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Ismeretlen Föld – Hegedűs Miklós kiállítása

November 6-ig látogatható
Hegedűs Miklós festőművész Terra Incognita című
kiállítása a Klebelsberg
Kultúrkúriában.
A Terra Incognita sorozat
első képe még 1993-ban keletkezett – meséli a művész a
sorozat keletkezéséről. Azóta rendszeresen születnek
újabb képek, melyek ebben
a kép-sorban találják meg a
helyüket.
A „Terra Incognita”, azaz
„Ismeretlen Föld” jelzés
eredetileg régi térképeken
található. Olyan helyeket jelöltek ezzel a két szóval, melyeket a térkép készítésének
idején még nem ismert a világ megismerésére és meghódítására törő európai ember. Ma ebben az értelemben
már egy négyzetcentiméternyi „Ismeretlen Föld” sincs bolygónkon,
és mégis: vajon mennyire ismerjük ezt a
világot, amiben élünk? Nappalok és éjszakák, az évszakok egymásutánja, az elemek
– a tűz, víz, levegő és az ásványi világ –, a
fények és árnyékok mindennapos tapasztalataink, melyek a figyelmes nézőt mégis csodálkozásra késztethetik, ahogyan
gyermekként is csodálni tudtuk a felhők

formáit, az árnyak furcsa
alakzatait, a tükör sarkán
szivárványszínekbe bomló
fényeket. Titkok ezek körülöttünk, szüntelen változásban és mélyükben mégis
rejtett törvények állandóságával. Mi lehet a jelentésük, mélyebb értelmük a
szemünk elé táruló jelenségeknek? Goethe Színtanát tanulmányozva hasonló
szemlélettel találkoztam, de
eszembe jut a Színtan megjelenésének évében, 1810ben fiatalon meghalt német
festő, Philipp Otto Runge
Napszakok sorozata is, amit
már nem tudott befejezni,
és a XX. század számos magyar és külföldi mesterének, köztük mesteremnek,
Illés Árpádnak új, „ismeretlen” világok megteremtésére irányuló erőfeszítése. Kandinszkij,
Klee, Vajda, Gyarmathy… A világosság és
sötétség ős-ellentétéből megszülető színek, a színekből belső szükségszerűséggel létrejövő formák. Ebben az irányban
keresgélek, remélve, hogy talán néha rálelek a jelenségek mögött titkos csendben
szövődő rejtett igazságnak egy apró csillámára.

Tóth Vera fellép
Hidegkúton
November 17-én 19 órai kezdettel az első
Megasztár győztese, Tóth Vera ad koncertet
a Klebelsberg Kultúrkúriában.
A veszprémi lány 2003-ban jelentkezett a TV2 tehetségkutató műsorába, ahol
a válogatás után bejutott a legjobb ötven
előadó közé, majd Cserháti Zsuzsa Hamu
és gyémánt című slágerével pedig a legjobb tizenkettő közé. Minden héten más
zenei műfajban bizonyított, végül eljutott
az utolsó fordulóig, ahol a nézők a show
végén őt szavazták meg győztesnek. Karrierje azóta is töretlenül ível felfelé. 2005ben Bravo Otto-díjat kapott. A fiatal énekesnőnek eddig négy önálló nagylemeze
jelent meg. Jegyár: 2500 Ft.
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Gion Nándor mesél, ahogy szülők, nagyszülők
szokták mesélni gyermekeiknek, unokáiknak
a velük megtörtént, igaz történeteket azokról
a dolgokról, amelyeket fontosnak tartanak.
A történetek lazán kapcsolódnak egymáshoz:
egy utca spontán közössége, egy mesterember próbálkozásai vagy éppen egy rozsdás
forgópisztoly titokzatos múltjának feltárása
adja egy-egy fejezet gerincét. A konkrét helyszínek, a valóságos szereplők olvasás közben
észrevétlenül beolvadnak abba az általános
emberi élményanyagba, amelynek bármely
eleme előhozza a „hallottam már ilyenről”
vagy a „velem is megtörténhetett volna”
érzést. Gion történetei ugyanakkor nem nélkülözik a klasszikus epikában alkalmazott
elemeket. Számos szereplőt állandó jelzővel
ruház fel a szerző, egyes történetekben a
konfliktus feloldásához a „deus ex machina”
ősi eszközét alkalmazza, és gyakoriak a gyermekmesékben általános ismétlések is. Gion
Nándor szereplőinek nincs életművük, nem
szerepelnek egyetlen lexikonban, enciklopédiában sem – átlagemberek ők, átlagos
képességekkel, esendőségekkel. Legyen a
szerepük a történetben akár pozitív, akár
negatív, egyvalami összeköti őket: az írói
megformálás humánuma.
A Műfogsor az égből című könyv Gion Nándor
életműsorozatának negyedik kötete, amely
az író valamennyi novelláját tartalmazza.
Mecséri István

Óceániai ékszerek Szeptember végén új időszaki kiállítás nyílt a Néprajzi Múzeumban Kauri és
nagyító. Óceániai ékszerek Bíró Lajos gyűjteményéből címmel. A rovarkutató Bíró Lajos 1896 és 1902
között végzett természetrajzi és etnográfiai gyűjtést a mai Új-Guinea területén a Magyar Nemzeti
Múzeum megbízásából. Elmélyülten, minden részletre kiterjedően tanulmányozta a pápuák életét,
akikkel bensőséges viszonyba került. A Bíró Lajos által gyűjtött mintegy 5600 néprajzi tárgy a Néprajzi
Múzeum egyik nemzetközileg is legjelentősebb anyagának számít. Ezen belül a Huon-öbölből származó
anyag etnográfiai szempontból a gyűjtemény rendkívül értékes része, feldolgozása már az 1900-as évek
elején tervben volt. A kiállítás 2012. január 29-éig tekinthető meg. (1055 Kossuth Lajos tér 12. Nyitva:
10.00–18.00, hétfőn zárva. Honlap: www.neprajz.hu.)
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Speedfitness

Web-Közért s...

a jövő fitness trendje

ris

Minden nap f

Új Speedfitness stúdió nyílik októberben Solymáron, a Várhegy u. 1.
szám alatt található üzlethelyiségben, a Fitlife Speedfitness Stúdió.

Szeretne reggelente friss pékárut enni úgy,
hogy ki sem teszi a lábát otthonról?
Eljátszott már a gondolattal, hogy munka után
nem kell rohannia vásárolni és mégis friss áru
várja, mire hazaér?

Önnek ez már nem álom, csak pár kattintás
és mindez megtörténik!

www.web-kozert.hu

Az elektromos izomstimuláció (EMS)
sokaknak már régen nem ismeretlen fogalom: az orvosi rehabilitációban, regenerációban gyakorta találkozunk a módszerrel. A technológiai annyira sikeresnek
bizonyult, hogy a fitnessvilág gyorsan
átvette az ízületkímélő izomerősítésre, a
természetes alakformálásra és a zsírégetésre gyakorolt kedvező hatásai miatt. A
speedfitness néven ismertté vált edzőrendszer újdonsága abban rejlik, hogy
mintegy 20 perces – tornagyakorlatokkal
kiegészített – személyi edzés
2-3 óra edzőtermi hagyományos edzésprogramot képes
helyettesíteni.
Az EMS készülékek legújabb
generációja, így a Speedfitness
(eredeti nevén: Miha Bodytec) is,
kis erősségű váltóárammal feszíti
meg az izmokat, amely nemcsak biztonságos, de rendkívül
hatékony módszer, mivel a
testizomzat 90%-át vonja
be munkába. A Speedfitness

INGYENES házhozszállítás 2 ÓRÁN BELÜL.
Tegyen most egy próbát!
További információt a www.web-kozert.hu oldalon talál.

egyaránt edzi a látható és a mélyen fekvő
izmokat. A szisztéma alkalmas arra, hogy
passzívan, akár fekvő pozícióban átdolgoztassa minden izmunkat.
Amit az edzés segítségével gyorsabban elérhetünk:
• zsírszövet arányának csökkenése
• zsírégetés az érzékeny helyeken is
• testsúlycsökkenés • kíméletesen felépített vázizomzat, edzéshiányok pótlása
• mélyizomzat fejlesztése (deréktáj, gátizomzat) • javuló kötőszöveti keringés
(anti-cellulit hatás) • az izomtónus,
az izomerő és az állóképesség növekedése, • általános
közérzetjavulás.
A speedfitness személyi edzővel végezhető, az edzés során
biztos, hogy mind a tréner, mind saját magunk figyelme nagymértékben
a mozgásunkra koncentrálódik,
kívül reked a külvilág, megszűnik a stressz, edzés után
pedig garantált az izomláz.

Fitlife Speedfitness Stúdió Solymár, Várhegy u. 1.

Bejelentkezés: +36-30-915-9390, http://www.fitlifestudio.hu

Homlokzatszigetelés
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– a legkorszerűbb
anyagokkal, akciós áron

(REVCO, KINGSTONE) garanciával

Ablakcsere

– Prémium kategóriás műanyag ablakok
alapáron, 5–6–7-kamrás és
háromrétegű üveggel, 5 év garanciával
– a beépítés során az esetleges kőművesmunkát is elvégezzük
– a kibontott anyagokat elszállítjuk

Pályázatírás

– lakások felújítására, várhatóan
tavasszal lehet pályázni

Energiatanúsítvány kiállítása
– zöldkártya a lakásokhoz
Nagyszénás-Építő Kft.
Tel./fax: 06 26 355-481
Mobil: 06 30 655-6552

ÉPÜLETENERGETIKA
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Energetikai
minõségtanúsítvány
készítése
-ÿJavaslatÿenergia-megtakarítási
intézkedésekre
-ÿJavaslatÿfelújítási,ÿkorszerûsítési
munkákra
-ÿMegtérülésiÿidõÿésÿévesÿenergiamegtakarításÿszámítás
-ÿÉpületfelmérés
-ÿÉpületdiagnosztika

www.a3muvek.hu
toth.andras@a3muvek.hu
tel.:0620ÿ4939832

Fogorvosi magánrendelő

NAGyKOVácSIBAN

DR. HANDA TIBOR FOGSZAKORVOS
magánrendelője kellemes, családias környezetben,
minimális várakozással, valamint
2 éV GARANcIáVAl várja NAGyKOVácSIBAN!
Rendelési idő:
hétfő, szerda:
15-20-ig
kedd, csütörtök:
7-14-ig
péntek:
10-18-ig
Bejelentkezés:
06 26 555-132
06 70 523-5993

e-mail: tomoanyag@gmail.com
www.nagykovacsifogorvos.hu
Elfogadunk bankkártyát, üdülési csekket, wellness kártyát,
illetve minden önkéntes egészségpénztár a partnerünk.

