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Önkormányzati beruházások Pesthidegkúton
Átadás előtt a rendészeti központ és a Klebelsberg iskola új épületszárnya

Hamarosan befejeződik a Klebelsberg
Kuno Általános Iskola és Gimnázium
könyvtárépületének felújítása – a napokban tartották a létesítmény műszaki
átadását. A beruházás keretében a Gyermekek Háza számára kialakítottak négy
tantermet, egy nyelvi termet, egy fejlesztő termet, egy tanári szobát és egy könyv-

tárhelyiséget. A könyvtár és a tanári helyiség összenyitható. Az átalakítás nettó
156 millió forintos költségét a II. Kerületi
Önkormányzat finanszírozta. A tervek
szerint a tanév végére kulcsrakész lesz az
iskolaszárny.
Jól halad a Hidegkúti Rendészeti
Központ építése is a Rezeda utcában.

Jelenleg a belsőépítészeti átalakítások zajlanak, és megkezdődtek a gépészeti munkálatok is. A központban
a rendőrök, a közterület-felügyelők és
a polgárőrök látnak majd el folyamatos
szolgálatot, és itt kap helyet a hidegkúti
térfigyelő rendszer központja is.
(Folytatás a 2. és a 3. oldalon)

Speciális eszközök a mentőknek szánt adományokból

A két éve átadott pesthidegkúti mentőállomáshoz
a II. Kerületi Önkormányzat biztosított telket, a felépítéséhez 100 millió forinttal járult hozzá, az Országos
Mentőszolgálat (OMSZ) pedig a felszerelésről és a működtetésről gondoskodik. Az állomás hamar bebizonyította, hogy szükség volt az önálló telephelyre: a bázisról
az esetkocsik a II. kerületen belüli helyszínekre és az
agglomeráció településeire egyaránt gyakran indulnak. A helyi mentősök egyesülete a befolyt támogatásokból rendszeresen vásárol a mentőautókba speciális
felszereléseket, hogy javítsák a betegellátás minőségét. Az eszközök könnyebbé és biztonságosabbá teszik
a munkát, valamint javul a betegek komfortérzete.
(Folytatás 3. oldalon)

SZŰRŐNAPOK Az egészséges II. kerületért

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata díjmentes és önkéntes egészségnapokat szervez kerületünk
felnőtt lakosai számára, 2012. május 12-én a Kapás utcai szakrendelőben, illetve május 19-én Pesthidegkúton a Községház utcai rendelőben.
Részletek a Budai Polgár 8. oldalán.
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Hamarosan kész a Rendészeti Központ

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Az önkormányzat Hidegkúton

Lakosságszolgálati és
Okmányügyintézői
Csoport Pesthidegkút

Közösségi Ház,
1028 Máriaremetei út 37.
Telefon: 376-5966
Telefon/fax/időpontfoglalás: 376-8678

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

(Hétfőn délelőtt és pénteken, valamint
bizonyos gépjárműügyekben csak előre
bejelentkezett ügyfeleket fogadnak)
Városrendészet Pesthidegkúti Kirendeltség

Takács István
közterület-felügyeleti csoportvezető

Mobil:
06 70 333-8938

Egyéb fontos címek és telefonszámok
II. Kerületi
Rendőrkapitányság

1024 Rómer Flóris u. 10.

346-1800, 346-1821,
346-1840

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

kszp2@freemail.hu

Gyermekorvosi
ügyelet

1125 Diós árok 1–3.
Szent János Kórház, 24-es épület
Telefon: 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

ÜGYELETEK

HIDEGKÚTI FOGADÓÓRÁK
Dr. Láng Zsolt
polgármester, Fidesz–KDNP
országgyűlési képviselő,
2. választókerület

előzetes időpont-egyeztetés:
346-5430

Polgárm. Hivatal 212. szoba
Mechwart liget 1.

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

előzetes időpont-egyeztetés:
06 20 932-2925

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
VÖK-tag
Fidesz–KDNP, 13. vk.

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)

7000 Ft + áfa

5500 Ft + áfa

Hirdetésfelvétel a következő Hidegkúti Polgárba: 2012. június 6-án 11 óráig a 316-3410-es
telefon/faxszámon, vagy a ludwig.dora@masodikkerulet.hu e-mail címen.

Hidegkút közbiztonságának javítása érdekében az önkormányzat tavaly úgy döntött, hogy felajánl egy ingatlant a Hidegkúti Rendészeti
Központ kialakítására, és finanszírozza a létesítmény 40 millió forintos felújítását, átépítését. A rendőröknek, a Városrendészet munkatársainak és a polgárőröknek helyet biztosító épület a Rezeda utca 10.
szám alatt fog működni. Jelenleg már a belsőépítészeti és gépészeti
munkák zajlanak, és várhatóan május végére elkészül a beruházás.
A rendészeti épületben alakítják ki a pesthidegkúti térfigyelő rendszer központját. Segítségével az ügyeletes a nap 24 órájában figyelemmel kíséri a közterületeken – első körben a hidegkúti végállomás
környékén, a Bánffy György Emlékparkban és a máriaremetei bazilika parkjában – elhelyezett kamerák képeit. A központ biztosítja a folyamatos hatósági és polgárőri jelenlétet, az ügyeleti rendszer pedig
csökkenti a reagálási időt, a járőrök ugyanis percek alatt eljuthatnak
egy-egy riasztás helyszínére. Az új épületben lesz a Városrendészet
ügyfélszolgálata, helyet kapnak a rendőrségi körzeti megbízottak, és
a lakóknak sem kell feljelentés vagy bejelentés esetén a rendőrkapitányságra utazniuk.
Ger

Védett vonalon közlekedne a 157-es

Lapzártakor ülésezett a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat képviselő-testülete.
Az ülés napirendjén szerepelt
többek között az a lakossági kérelem, amely a 157-es autóbusz
teljes útvonalának védetté nyilvánításáról szól.
A városrészi önkormányzat egyhangúan támogatta a Kerekhegyi
utca–Hímes utca–József Attila útja–Honfoglalás utca (a 157-es autóbusz útvonala) forgalmi rendjének megváltoztatására vonatkozó
kérelmet. A lakossági kérelem lényege az, hogy az említett budaligeti
utcák tömegközlekedést bonyolító szakaszai legyenek védett útvonalak – a jelenlegi egyenrangú útkereszteződések miatt ugyanis előfordulnak koccanásos balesetek, mivel az autósok sokszor nem adják
meg az elsőbbséget a mellékutcákból érkezőknek (jobbkéz-szabály),
azt gondolva, hogy elsőbbségük van a buszútvonal miatt. Az útvonalak forgalomtechnikai kezelője, a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
Közútkezelési Főosztálya támogatja a javaslatot, és egyúttal kérte a II.
Kerületi Önkormányzat állásfoglalását. A városrészi önkormányzat
is támogatja a javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy a forgalmi rend
megváltozására fel kell majd hívni a környéken élők figyelmét. Fokozott ellenőrzésre is szükség lesz majd – annak érdekében, hogy az
útvonal védetté nyilvánítása ne vezessen a városi sebességhatár átlépéséhez, a száguldozó autók megjelenéséhez.
SZZM

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
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Vidám színek díszítik a Klebelsberg iskolát

(Folytatás az első oldalról)
A tervek szerint júniusra teljesen elkészülnek a Klebelsberg Kuno Általános Iskola
és Gimnázium könyvtárépületi szárnyának
átalakításával és felújításával. Aki mostanában a Szabadság utcai intézmény környékén járt, akár azt is gondolhatta, hogy
már át is adták a létesítményt, hiszen kívülről rendezett bejárat és vidám (minden
bizonnyal a diákoknak is tetsző) színekkel

díszített homlokzat hívja fel magára a figyelmet. Az önkormányzati beruházás keretében ugyanis nemcsak a volt könyvtár
kap méltó küllemet, hanem a szárnyat még
megtoldották egy emelettel, ahol több helyiséget is kialakítottak. Így a Gyermekek
Háza diákjai és tanárai is még jobb körülmények között tölthetik majd el az iskolai
órákat. Húszfős tanári szobát alakítottak
ki, helyet kapott egy könyvtárszoba, egy
fejlesztő terem és négy, 25 fős tanterem.

A 12–16 fő számára tervezett nyelvi tantermen kívül egy akadálymentes mellékhelyiség megépítését is tartalmazza a beruházásra fordított nettó 156 millió forint. Az
önkormányzat ezzel a beruházással a tavaly
befejezett és 70 millió forinttal támogatott,
az egész iskolát érintő akadálymentesítési
munkálatokat folytatta. A mostani fejlesztés eredménye, hogy az épületben teljes
körűen érvényesülnek a komplex akadálymentesítés követelményei.
Szabó G.

A gyermekellátás eszközeit fejlesztenék a hidegkúti mentősök
(Folytatás az első oldalról)
– Tavaly 1900 esetben hívtak minket, és
ebben nincs benne a szállítási feladat –
mondta el lapunknak Márton István mentőtiszt, a helyi mentőegyesület vezetője.
– Idén már 1100 riasztásnál tartunk, pedig
csak az első negyedév telt el. Ez leginkább
arra vezethető vissza, hogy sokan ismernek már minket, tudják, hogy hamarabb
kiérünk, így az ügyelet helyett az OMSZ-t
hívják. Az is előfordul, hogy az ügyelet javaslatára kérnek mentőt a betegek, annak
ellenére, hogy nem igényel sürgősségi beavatkozást a panasz. Ez akkor jelent gondot, amikor feleslegesen teszik, hiszen
bármikor szükség lehet a mentőre egy
sokkal súlyosabb esetnél – jegyezete meg
Márton István.
A mentőtiszt szavaiból az is kiderült, hogy
Hidegkútról látják el az agglomeráció-közeli településeket. Főként Solymár, Nagykovácsi, Zsámbék és Budakeszi a célállomás.
Éjjel kevesebb, napközben több a riasztás. A legtöbb eset tavasszal és nyáron történik, ősszel és télen kevesebb
a hívás. Általában infarktus, stroke,
agyérkatasztrófa, légzés- és keringésmegálláshoz indulnak, gyakoriak továbbá
a balesetek is. Szerencsére a gyerekeket

A II. Kerületi Önkormányzat minden rendezvényén a hidegkúti mentőállomás csapata látja el
az ügyeletet – legutóbb a Föld napi rendezvényen

csak ritkán éri olyan baj, ami miatt mentőt kell hívni.
A hidegkúti mentősök Pesthidegkút és
Környéke Mentőegyesület néven közel két
esztendeje szakmai szervezetet alakítottak. Az egyesületnek köszönhetően folyamatosan újabb és újabb eszközöket szereztek, szereznek be: a mentéstechnikai
eszközök által jóval kényelmesebbé és
könnyebbé vált az ellátás, valamint javult
a betegek komfortérzete.
– A II. Kerületi Önkormányzattól idén
már 150 ezer forint anyagi támogatást

Azok, akik a Pesthidegkút és Környéke Mentőegyesületet (adószám: 18149818-141) anyagilag is szeretnék támogatni, ezt a Budapest Bank számlaszámán tehetik
meg: 10104105-06342600-01003001. Elérhetőség: Márton István elnök, telefon: 06
20 349-3322, e-mail: elnok@hidegkutimento.hu

kaptunk. A napokban vásároltunk belőle
többek között egy újraélesztés gyakorlására használható babát (jobb oldali képünkön). Tervünk, hogy a helyi iskolákban
elsősegély-oktatást tartunk. Az önkormányzat korábbi adományaiból például
fej- és teströgzítő eszközöket, illetve egy
speciális hordágyat vásároltunk, amely
a traumás sérültek ellátását és szállítását könnyíti meg. Ezek az eszközök drágák, de egy-egy mentésnél előnyös a
beteg számára, ha ilyen ágyra fektetjük.
Márton István hangsúlyozta: aki az egyesületet támogatja, az az Országos Mentőszolgálatot támogatja. Az adományokból
vásárolt eszközökkel már számos esetben
mentettek életet. A jövőben a gyermekellátáshoz használt eszközparkot szeretnék
fejleszteni.
Szeg
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Akadályverseny a gercsei templomnál
Április 14-én szombaton nagy gyereksereggel találkozhattak a gercsei templom
környékén járók. Erre a napra szervezte
egész napos akadályversenyét a Remetei
Regnum Marianum (RRM) katolikus ifjúsági közösség. A szervezet helyi csoportja
Máriaremete-Hidegkúti centrummal működik, küldetése az ifjúságnevelés. Aktív
tagjait a 27 csoportba járó mintegy 250 tag
jelenti, 6 éves kortól 35 éves korig (a csoportok korosztályonként alakulnak).
Az egész napos akadályverseny célközönsége a 6−26 éves korosztály volt, a lebonyolítást hosszú és gondos előkészítés
előzte meg. Az úgynevezett lánctalpas akadályverseny lényege az volt, hogy minden
versenyző csapat egyszerre volt akadály
és résztvevő is – ami nem kis feladat, tekintettel a résztvevők jelentős létszámára
(140 fő).
Nyári foglalkozások
a Klebelsberg Kultúrkúriában
ANGOL INTENZÍV NYELVTANFOLYAM felnőtteknek. Június 18-27., 8.30-10.00.
ÁLLATLESEN AZ ERDŐBEN 7-14 éves korig.
Június 18-22. és 25-29., 8.00-13.00.
JÁTÉKOS KÉPZŐMŰVÉSZETI FOGLAKOZÁSOK
7 éves kortól. Június 25-29., 9.00-12.00.
SÜNI ZENEBÖLCSI ALKOTÓHÉT 1,5-5 éves korig.
Július 2., 3., 5., 6. (szerda szünnap) 10.00-11.00.
SZÍNJÁTÉK WORKSHOP GYEREKEKNEK
ANGOLUL Földessy Margit ajánlásával, felső
tagozatos és középiskolás korú gyerekeknek.
Augusztus 13-17., 13.00-17.00.
PESTHIDEGKÚTI TÓPARTI SZABADTÉRI FESTŐTANODA felnőtteknek. Június 8., 13.0018.00, június 9., 08.30-12.00 és 13.00-18.00,
június 10., 9.30-14.00.
MERIDIAN KLUB felnőtteknek minden csütörtökön 13.00-15.00
A fogléalkozásokról további információt Tóth
Kingától lehet kérni telefonon: 06 20 249-1580
vagy e-mailben: kingat@kulturkuria.hu

A 20 résztvevő csoportot kettesével
egy-egy csapatba osztották, így összesen
10 csapat versenyzett. A csapatok kialakítása is újszerű volt: a 6 évesek és a 16
évesek alkottak egy csapatot, a 7 évesek
és a 17 évesek még egy csapatot, a 8 évesek és a 18 évesek egy újabb csapatot, és
így tovább. Megható volt látni, a nagyok
a kicsiket „egyengetve” milyen önállónak és felelősségtudónak bizonyultak!
Ezek a megtapasztalások mind a résztvevők, mind a helyi nagy közösség vezetői számára rendkívül fontosak voltak,
hiszen az ifjúságneveléshez nemcsak
gyerekek, hanem a csapatokat irányító vezetők is kellenek. Ezt a hivatást és
elkötelezettséget pedig fel lehet és fel is
kell ébreszteni a fiatalokban már a gimnázium évei alatt – ez is a Regnum Marianum közösség egyik célja. A változatos

akadályok között valószínűleg még az
eső sem zavarta volna a gyerekeket, de a
zord előrejelzés és az egész napos sötét
égbolt ellenére az égi áldás ezúttal elkerülte a környéket.
A nagyszabású program közös gitáros
szentmisével fejeződött be este fél 7-kor
a Gercse templomban.

Iskolatakarítás az Ökuban

A Máriaremete–Hidegkúti Ökumenikus
Általános Iskola a pedagógiai programjában nevelési célként tűzte ki – többek között – a tantermi, az iskola belső
terét érintő és az iskola körüli igényes
környezeti kultúra kialakítását. A programhoz kapcsolódva a diákok és tanárok
idén elhatározták, hogy a Föld napján
rendet raknak az iskolában. Már egy

héttel korábban elkezdődött a papírgyűjtés: az osztályok egymással versenyezve hordták az összegyűjtött újságkötegeket, papírdobozokat. A diákok
– amellett, hogy a nemes célért, vagyis
a fák megmentéséért tették ezt – pénzjutalomban is részesültek. A Föld napján voltak, akik az összefirkált padokat
súrolták, voltak, akik a szekrényeket
rendezték, mások növényeket ültettek
át, dekoráltak, megint mások ablakot
mostak.
Feltehetnénk a kérdést: miért a gyerekek takarítanak? Az újszerű környezeti szemlélet kialakítása mindannyiunk felelőssége – hangsúlyozta Gerőcsné
Czeglédy Irén, az iskola egyik tanára.
– Nemcsak szemlélődő, de tevékeny
embereket is szeretnénk nevelni. Olyanokat, akik ha felmérték a problémát,
nem azt kérdezik: „Miért nem csinálnak
már valamit?”, hanem azt, hogy: „Mit
tudok én tenni?”. Erre pedig nagyszerű
lehetőséget adott ez a szép tavaszi nap.

2012. május 4.

i
a
r
b
o
z
s
t
e
g
i
l
y
Ad

HELYTÖRTÉNET

5. OLDAL

Klebelsberg orra

Adyligeten a nyaralóövezeti besorolás miatt kezdetben nem volt közmű és nem épült
iskola sem, a Semmering autóscsárdát leszámítva szinte a teljes infrastruktúra hiányzott. Ne csodálkozzunk hát, hogy pionír munkát végző lakói nem elsődleges feladatuknak tartották a közterek díszítését, megelégedtek a Szent István király katolikus
kápolna oldalánál felállított feszülettel és Gellért atya intelmeivel, aki a kertvárosban
cseperedő gyerekekbe próbált némi hitet és emberséget plántálni.

Ezért is fogadták olyan örömmel a szintén adyligeti Schall József (1913-1989)
Ybl-díjas építészmérnök ötletét, hogy
mentsék meg az összezúzásra váró Klebelsberg-emlékmű két sértetlen mellékalakját. Schall a Lakóépülettervező
Vállalat munkatársa volt, és ki tudta
járni, hogy az építőanyagnak minősített
mészkőszobrokat lakóhelyére szállíthassa. Mielőtt azonban a Művészet (nő)
és a Tudomány (férfi) allegorikus figuráit Adyligetre vitték, mindkettő talapzatára az akkori évszámot (1960) vésték, vagyis meghamisították az eredeti
felállítás dátumát, hogy az alkotások ne
kötődjenek a hatalom számára nem kívánatos egykori kultuszminiszterhez.
Budapest köztéri szobrainak lajstromjegyzéke szerint a Klebelsberg Kuno
Emlékmű 1937-ben készült, viszont felavatására csak 1939. május 14-én került
sor az V. kerületi Eskü téren. A ceremónián részt vett Horthy Miklós kormányzó és felesége, Klebelsberg Kuno özvegye és Csanád egyházmegye püspöke,
Glattfelder Gyula is.
A monumentális emlékmű Abonyi
Grantner Jenő (1907-1983) Ferenc Jó-

zsef- és Munkácsy-díjas szobrász munkája (a női figurát állítólag feleségéről
mintázta). Az ostrom alatt a szoborcsoport megsérült, a főalak fejét valószínűleg egy tank lövedéke szakította le.
Mégsem a világégés pusztította el, hanem a háborút követő politikai fordulat és a pártvezetők akarata. 1986-ban a
Budapest Galéria Szoborsorsok címmel
kiállítást rendezett, és erre az alkalomra
egy idős férfi kölcsönadta a Klebelsberg
szobor orrát, amelyet otthon levélnehezékként használt.
Az emlékmű újbóli felállítására ekkor még nem is gondolhattak, csupán
a rendszerváltáskor, az előző érában
megbélyegzett művészek és politikusok
rehabilitálása után kerülhetett szóba: Méltatlannak és adósságnak éreztem, hogy
Budapesten nem állhat Klebelsberg Kunoszobor. Mivel nagyon jó minőségű fényképek maradtak fenn az eredeti főalakról,
azt újramintázzák, míg a két mellékalakot
Adyligetről el kellett szállíttatnunk, hogy
a három alak újból egy egészet alkosson
– nyilatkozta lapunknak a munkálatok
megkezdésekor Zsigmond Attila, a Budapest Galéria igazgatója.

A negyven év alatt Adyligethez nőtt két
szobrot, a Szabadság téren álló Művészet
és a Nagykovácsi úti ABC előtti Tudomány
allegorikus alakjait szívesebben látták
volna a helyi lakosok továbbra is a közelben, a pesthidegkúti Kultúrkúria vagy
a kastély mellett, ahol Klebelsberg Kuno
lakott. Az emlékművet eredeti helyére
már úgysem tudták visszaállítani, hiszen
az Erzsébet híd új lehajtójának építésekor
az Eskü (mostani nevén Március 15.) tér
sokkal kisebbre zsugorodott. Mivel a Budapest Galéria vezetője szerint egy ilyen
monumentális mű léptékzavart okozott
volna a kertvárosi, alacsony házakkal kiépült Adyligeten, ezért olyan helyet kerestek neki, ahol jobban beleilleszkedik
a környezetébe. Végül a XI. kerületi Villányi úton lévő Budai Ciszterci Szent Imre
Gimnázium mellett döntöttek.
A Magyar Millennium Kormánybiztosi
Hivatala Tóth Kálmán szobrász-restaurátort bízta meg az emlékmű rekonstruálásával. A 2001. szeptember 21-én felavatott emlékművel azonban nem csak egy
szobor született újjá, hanem az „iskolateremtő” Klebelsberg Kuno mítosza is.
Verrasztó Gábor
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Mit olvastak Hidegkúton 1926-ban?

Gyulay Sándor főjegyző 1926. június 5-ei keltezéssel a községbe járatott politikai napilapokról és előfizetőikről tett jelentést a járási főszolgabírónak. Mindössze 7 lap és
25 előfizető szerepel a listán. Az alacsony számok azonban ne tévesszenek meg bennünket. Egy-egy lapot ugyanis nem csak a megrendelője olvasott el. Kézről kézre járt
a barátok, ismerősök, egyesületi tagtársak között, ezért az olvasók száma korántsem
azonos az előfizetőkével, ráadásul csak a politikai napilapokra volt kíváncsi a hatóság,
a szépirodalmi, ifjúsági kiadványokra nem.

Az első lap Gyulay listáján
az 1920-ban indított
(és 1934-ben betiltott)
Magyarság. Milotay István újságíró és politikus (1920 és 1922 között
nemzetgyűlési képviselő)
jegyezte
tulajdonosként.
A lapot, úgy tűnik, a helyi
„intelligencia” olvasta, azaz
Gyulay Sándor főjegyző, Vida
Károly aljegyző, Murin László
dr. községi orvos, Scholtz Endréné, az első gyógyszertár tulajdonosának özvegye, a képviselőtestület tagjai közül pedig Helter
János, Kellner Gáspár, ifj. Kratzer
József, illetve Csorbatics Lajos,
Hausmaninger Tivadar, Zsitvay Szilárd pesthidegkúti lakos.
A következő újság, a Pesti Hírlap, a reformkorban Kossuth Lajos által alapított –
és a magyar politikai újságírás alakulására
oly’ nagy hatással bíró – újság egyik utódlapja. A magát polgári politikai napilapként meghatározó, hazafias szellemű újság
az I. világháború éveiben elérte a félmilliós példányszámot. A Tanácsköztársaság
alatt szüneteltetett, majd a Horthy-korszakban újraindított kiadvány a fennálló
rendszer elkötelezett híve és szócsöve volt.
Pesthidegkúton 1926-ban dr. Kiss Jenő
adójegyző, Hotz János képviselő, Vadkerty
István tanító, dr. Bernátsky Jenő neves botanikus-tudós, továbbá Frits Béla, Petheő
László, Pink János és Schleicher Emil voltak előfizetői a lapnak.
A harmadikként megnevezett Nemzeti
Újságot a Tanácsköztársaság leverése után
hozták létre, 1919 szeptemberében. A konzervatív-keresztény szellemben szerkesztett lapot Mészáros Károly iskolaigazgató és
térképkészítő, Reichardt András plébános,
valamint Frits Béla, Schleicher Emil, Steiner Béla és Zavagyák János lakosok járatták.

Nagy István: Újságolvasó, 1925 körül

A Tanácsköztársaság alatt betiltott
Új Nemzedéknek még a szerkesztőségét
is szétrombolták. Az újraindított lapnak
1926-ban mindössze egy helyi előfizetője
volt: Gyulay Sándor főjegyző.
Az 1854-ben alapított nagytekintélyű,
naponta kétszer is megjelenő politikai-kereskedelmi napilap, a Pester Lloyd, a két
háború között Kosztolányi Dezsőt és Thomas Mannt is munkatársai között tudhatta.
Itt Pesthidegkúton azonban csak Láng Mihály tanító rendelte meg. A másik, szintén
tekintélyes, 1881-ben indult konzervatív
napilapra (tulajdonos: Rákosi Jenő), a Budapesti Hírlapra pedig a másik helybéli tanító, Ormai Antal fizetett elő.
A lista utolsó megnevezettje a magyarországi szociáldemokraták újságja, az 1905től napilapként megjelenő Népszava. A lap
rendszeresen írt a különítményesek rémtetteiről, miután két munkatársát, Somogyi Béla szerkesztőt és Bacsó Béla újságírót
az Ostenburg-különítmény elhurcolta és
meggyilkolta 1920. február 17-én. A számos sajtópert megélt újságot 1921 végétől
az utcán már nem lehetett árulni. 1926-ban

Pesthidegkúton Fekete Béla és Pados
István járatta. Hogy a Tanácsköztársaság
után kellett-e némi bátorság és kiállás a
lap megrendeléséhez, nem tudjuk, de az
biztos, hogy nemcsak ők ketten, hanem a
húszas évek elején újjászervezett helyi szociáldemokrata párt tagjai is olvasták.
Az előfizetők névsorán végignézve látjuk,
hogy közülük mindössze hárman – Gyulay
Sándor főjegyző, Frits Béla és Schleicher
Emil – fizettek elő két lapra. A helyi közéleti tekintély, Gyulay, a Magyarságot és az Új
Nemzedék című lapokat járatta, Frits Béla
és Schleicher Emil pedig a Pesti Hírlap és a
Nemzeti Újság előfizetője volt. Ennél azonban sokkal inkább figyelemre méltó, hogy
Pesthidegkútra elsősorban azok a napilapok jártak, amelyek magukat polgárinak,
illetve konzervatív-keresztény szelleműnek
határozták meg. Figyelemre méltó továbbá
az is, hogy a trianoni békediktátum sokkja
után a legtöbb előfizetője a nemzeti egység
szócsövének számító Magyarság című napilapnak volt.
Az 1926-os esztendő még egy apró adattal
gazdagíthatja ismereteinket. Decemberben nemzetgyűlési választásokra került sor,
előtte pedig a választók összeírására, akik
1526-an voltak Pesthidegkúton. A választási eredmény pedig: 900-an a kormánypártra, azaz az Egységes Pártra, 126-an pedig az
ellenzéki Magyarországi Szociáldemokrata
Pártra adták le szavazatukat. Egy szavazat
jutott a Keresztény Gazdasági és Szociális
Pártnak (alakult: 1926 februárjában), míg
két fő párton kívüliként voksolt.
Czaga Viktória helytörténész

Zöldségek a színházban. Május 12-én 19.00 órától izgalmas játékra hívja az érdeklődőket a Fiatal Művészek Fóruma. A Kiugró – IMposztorok PROdukciója című produkció témáját a zöldségek adják.
Földessy Margit kreativitás- és személyiségfejlesztő drámastúdiójában az elmúlt közel három évtizedben
több száz gyerek – köztük a Momentán Társulat tagjai – nőtt fel játékot, kreativitást, beszédet, koncentrációt, kultúrát és színházi gondolkodást magába szívva. A most színpadra lépő fiatalok (10-25 éves korig)
még nem is éltek, mikor Földessy Margit az első csoportját indította, de hát az improvizációt nem lehet elég
korán kezdeni. Az IMposztorok PROdukciója fiatal és pimasz, a játékosok nem titkolják, hogy szeretnek
rosszalkodni. Jegyár: 1000 Ft. (Klebelsberg Kultúrkúria, 1028 Templom utca 2-10.)
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„Zöld” autóbontót érdemes választani
Manapság úton útfélen roncsautó-átvételt hirdető reklámtáblákkal találkozik az ember.
Az öreg, használati értékkel alig képviselő gépkocsitól megszabadulni vágyó tulajdonosnak ezek figyelemfelkeltő táblák az első pillantásra akár vonzónak is tűnhetnek.
A végleges forgalomból kivonáshoz ugyanis az okmányiroda egy regisztrált
autóbontó által kiállított bontási átvételi igazolást kér, a nélkül a tulajdonában
marad az elaggott jármű.
Az óvatlan járműtulajdonos számára azonban előre nem látott veszélyt rejtenek
a reklámok. Az autóbontást vállaló hirdető nem ritkán adásvételi szerződéssel
veszi meg a gépjárművet, amit nem irat a saját nevére, így esetleges baleset,
gyorshajtás vagy bűncselekmény elkövetése esetén elsőként az eredeti tulajdonost
vonják felelősségre. Sokakban joggal merül fel a kérdés: mit tegyünk elöregedett,
vagy balesetes gépkocsinkkal? A környezettudatos szemléletű tulajdonosok pedig
még ennél is tovább lépnek: autóiktól a szabályoknak és a környezetvédelmi
előírásoknak megfelelően szeretnének végleg búcsút venni.
A II. kerületi lakók hasonló megfontolások alapján gyakran keresik fel a BudaiPilisi Regionális Autóbontót, amely a közeli Pilisvörösváron működtet telephelyet.
Elsősorban Buda roncsautóinak megsemmisítésével foglalkoznak a Nemzeti
Közlekedési Hatóság kihelyezett telephelyeként. Tevékenységüket kizárólag az
EU-s környezetvédelmi előírások betartásával végzik, és gondoskodnak a telepen
keletkezett veszélyes hulladék (fagyálló folyadék, fékfolyadék, motorolaj, hűtőfolyadék, akkumulátor, gumi) újrahasznosításáról.
Elérhetőség: 2085 Pilisvörösvár, Szent László u. 1/b.
Tel.: 06 20 243-5853, nyitva: H-P: 8-16

„Célom a fájdalom hatékony,
gyógyszermentes csillapítása!”
Most az állapotfelmérés térítésmentes

dr. Lukács István

Háziorvos, Akupunktőr,
Orvos-természetgyógyász
Gerincterapeuta

06 70 596-6511

www.harmoniaoldal.hu
Egyéni tanácsadás
∗ Életvezetési problémák
∗ Kapcsolati problémák
feltárása és korrekciója
∗ Pálya- ill. pályamódosítási tanácsadás

HAGYOMÁNYOS és
SUPINÁLT (sarokdöntött)
GYÓGYCIPôK
SZANDÁLOK!
SALUS, Szamos kölyök
Tel.: 06 20 994-1783
piactér

ÜZLETHÁZ

SOLYMÁR,
Terstyánszky
út 100.

www.kismokus-gyerekcipo.hu

Ismerje meg önmagát, ismerkedjen a
pályákkal!

(kapcsolódások foglalkozások és végzettség
között, munkaköri tevékenységek,
munkakörülmények, munkakapcsolatok)

Vegye figyelembe körülményeit!

(kényszerítő erejűnek érzett külső körülmények?)

Hozzon megalapozott döntést!

Ha a fent nevezett területeken tanácsadásra
van szüksége, k e r e s s e n !

Kaszás Judit – tanácsadó pszichológus
Bejelentkezés:
Telefon: 06 30 202 9123
E-mail: kaszas.judit@gmail.com
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Pesthidegkúti Baráti Kör
A Pesthidegkúti Baráti Kör
május 16-án 17 órakor várja
a lakókörnyezetük iránt érdeklődő felnőtteket, gyerekeket. A
találkozó témája a helyi tó és
közkutak, az úthálózat helyzete, a közbiztonság, valamint a
Tóparti Szabadtéri Festőtanoda
rendezvénye. Vendégek: Almássy
Kornél, a BKK Közút Zrt. vezérigazgatója és Bodor Zoltán, a II.
Kerületi Önkormányzat képviselője. (Klebelsberg Kultúrkúria,
1028 Templom utca 2–10.)

Ingatlanirodánk
a 2/A kerületben
jó helyismerettel
rendelkező

üzletkötőt keres.

Várható jövedelem:

300 000 Ft/hó,

portfóliót biztosítunk.
Jelentkezés önéletrajzzal:
csic@csic.hu

Piaci napok májusban is
A máriaremetei termelői helyi piacon legközelebb május
12-én és 26-án szombaton fél 8-tól 12 óráig lehet vásárolni
a Cserkészház kertjében (1029 Hímes u. 3.). A megszokott finomságokon túl már a tavasz hamisítatlan ízei is
beszerezhetőek a piacon: a hazai földek vitaminbombái
– zöldhagyma, retek, paprika – színesítik a választékot,
de az ínyencek részére friss spárgát is kínálnak. Áprilisban más helyeken 50-60 Ft-ért kínálták a tojást, addig a
helyi piacon 45 Ft-ért lehetett friss tojást vásárolni. A piac
szervezői hangsúlyozzák: aki a helyi piacon vásárol, az a
hazai termelőket támogatja és munkahelyeket véd meg,
ezzel is javítja az ország közhangulatát.

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.
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A VOLKSWAGEN CSOPORT TAGJA
A VOLKSWAGEN CSOPORT TAGJA

az új seat ibiza.
az
újhangoltuk.
seat ibiza.
Hozzád
Hozzád hangoltuk.

2 998 000 Forinttól.*
2 998 000 Forinttól.*

Az új SEAT Ibiza különleges külsejét a tökéletes vonalvezetésnek, új színeinek
és egyedi jellemzőinek köszönheti, többek között az első és hátsó LED-lámpáknak,
Az
új SEATinnováció
Ibiza különleges
külsejét
a tökéletes
újjól
színeinek
melyekről
és elegancia
sugárzik.
Az újvonalvezetésnek,
TSI és TDI motorok
teljesítenek
és
jellemzőinek
köszönheti,összhangot
többek között
az első
LED-lámpáknak,
és egyedi
gazdaságosak,
így teremtenek
az autós
ésés
az hátsó
út között.
melyekről innováció és elegancia sugárzik. Az új TSI és TDI motorok jól teljesítenek
és gazdaságosak, így teremtenek összhangot az autós és az út között.

CSATLAkozz hozzánk fACEbookon!

se at.hu

CSATLAkozz hozzánk fACEbookon!

se at.hu

*A feltüntetett ár a SEAT Ibiza 1.2 8V 51 kW/70 LE, kézi 5 fokozatú modellre vonatkozik. A modell átlagos üzemanyag-fogyasztása: 5.4l/100km,
átlagos széndioxid-kibocsátása: 125g/km. Az akció visszavonásig, de legfeljebb a készlet erejéig érvényes. Jelen felhívás nem minősül ajánlattételnek,
a további
részletekről
érdeklődjön
a SEAT
márkakereskedésekben.
A képek vonatkozik.
illusztrációk.
*A
feltüntetett
ár a SEAT
Ibiza 1.2 8V
51 kW/70
LE, kézi 5 fokozatú modellre
A modell átlagos üzemanyag-fogyasztása: 5.4l/100km,
átlagos széndioxid-kibocsátása: 125g/km. Az akció visszavonásig, de legfeljebb a készlet erejéig érvényes. Jelen felhívás nem minősül ajánlattételnek,
a további részletekről érdeklődjön a SEAT márkakereskedésekben. A képek illusztrációk.

