
Átalakított és felújított könyvtárépületi 
szárnnyal várja szeptemberben a tanévkez-
dő diákokat a Klebelsberg Kuno Általános 
Iskola és Gimnázium. Az önkormányzati 
forrásból átalakított Szabadság utcai intéz-
mény vidám, külső színeivel hívja fel ma-
gára a figyelmet. A  könyvtárépületi szárny 
egy emelettel bővült, és több helyiségét is 
átalakították: otthont ad többek között egy 
új könyvtárszobának, a húszfős tanári szo-
bának, egy fejlesztő és négy tanteremnek. 

Iskolakezdés megújult környezetben

Az építési beruházásra fordított nettó 156 
millió forintból megépült még egy nyelvi 
tanterem, újak a szárny vizesblokkjai, és 
befejeződött az intézmény teljes körű aka-
dálymentesítése.

Rósa Viktor, az iskola igazgatója a Hideg-
kúti Polgárnak elmondta: külön öröm, hogy 
a nehéz gazdasági helyzetben sikerült olyan 
iskolai beruházást megvalósítania a II. Ke-
rületi Önkormányzatnak, amelyre talán 
még Európa gazdagabb részein is büszkék 

lehetnének, hiszen a most elkészült spe-
ciális fejlesztőteremmel bármilyen jellegű 
sérüléssel rendelkező gyermeknek tud-
nak segíteni. – Nemhogy Magyarországon, 
de Európa más részein is ritka, hogy egy 
önkormányzati fenntartású iskola ilyen 
felszereltségű és színvonalú legyen – emel-
te ki az igazgató. Hozzátette, hogy az új tan-
termek kialakításával megszűnik a kínzó 
helyhiány, és az iskolában jelenleg működő 
32 osztály is jobban elfér. 

A II. Kerületi Önkormányzat kérésére a Fővá-
rosi Önkormányzat átépíttette a Máriareme-
tei úton az Ábránd utca és a Táltos utca közötti 
szakaszon lévő vízelvezetőt. – Régi probléma 
volt, hogy nagy esőzésekkor a hegyoldalról és 
az utcákból lezúduló csapadékvíz rendszeresen 
megállt a forgalmas főúton – tájékoztatta la-
punkat Csabai Péter, a Pesthidegkúti Városrészi 
Önkormányzat elöljárója.

– Az út két oldalát ugyan összekötötte egy víz-
átvezető, de az olykor nem bizonyult elegendő 
szélesnek, és a hordalék is gyakran eltömítette.

Az elöljáró kiemelte: a komoly balesetveszély 
megszüntetése érdekében jóval nagyobb kapa-
citásúra építették az átereszt, így a nagy meny-
nyiségű esővíz könnyebben átfolyhat az Ördög-
árok irányába.

Megépült a vízelvezető Pesthidegkúton

HIDEGKÚTIPOLGÁR
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K Ö Z É R D E K Ű  A D A T O K

Ü G Y E L E T E K

H I D E G K Ú T I  F O G A D Ó Ó R Á K

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.

előzetes időpont-egyeztetés:
212-5030

Majorossy Imréné
A VÖK külsős tagja
Fidesz–KDNP

előzetes időpont-egyeztetés:
06 30 346-8045

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

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. szeptember 12-én 11 óráig a 316-
3410-es telefon/faxszámon, vagy a ludwig.dora@masodikkerulet.hu e-mail címen.

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)

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

Városrendészet Pest-
hidegkúti 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

1027 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

A Telenor Magyarország Zrt. ezúton tájékoztatja máriaremetei elő-
fizetőit, hogy a közelmúltban egy hatósági döntésnek megfelelően 
került sor az egyik máriaremetei bázisállomásunk lebontására. Saj-
nos, erőfeszítéseink ellenére sem sikerült gyors áthidaló megoldást 
találnunk, ügyfélszolgálatunk nem tudott megfelelő tájékoztatást adni 
az érdeklődőknek, ezért mind az érintett ügyfelektől, mind a tévesen 
hibáztatott II. Kerületi Önkormányzattól ezúton is elnézést kérünk.

Megpróbáltuk optimalizálni a hálózatot annak érdekében, hogy a he-
lyi lakosok megfelelő minőségű szolgáltatást vehessenek igénybe, 
de a megfeszített munka ellenére is akadtak problémák, érkeztek pa-
naszok. Július végére sikerült megtalálnunk azt a megoldást, amellyel 
helyreállt a szolgáltatás minősége Máriaremete érintett részein.

Néhány fontos tudnivaló a Telenor hálózatának II. kerületi 
vonatkozásáról:
• a máriaremetei bázisállomás elbontása után a Telenor II. kerületi 
GSM hálózatának lefedettsége 2%-kal csökkent (a 2011. szeptember 
1-jei állapothoz képest);
• a 2011 elején indított hálózatfejlesztés eredménye, hogy 2011. 
szeptemberére közel 10%-kal javult a 3G beltéri lefedettség (DC-
HSPA+technológia);
• a tervezett új bázisállomásoknak köszönhetően 12%-kal fog nőni a 
beltéri 3G lefedettség, míg a kültéri 14%-kal (DC-HSPA+technológia);

Jelenleg 66 db Telenor bázisál-
lomás és ismétlőállomás üzemel a 
II. kerületben, és még további 23 
db bázisállomást tervezünk a ke-
rületben.

A II. kerületi Német Önkormányzat és a Pest hidegkúti Német Nem-
zetiségi Alapítvány július 7-én a Klebelsberg Kultúrkúriában tartotta 
az idei Német Nemzetiségi Napot. A színes programokkal tarkított 
napon felléptek az Ökumenikus és a Klebelsberg Kuno iskola di-
ákjai, akik német nyelvű színi és zenés előadással örvendeztették 
meg a hidegkúti közönséget. Remek hangulatot teremtett a Német 
Dalkör és a Pesthidegkúti Német Gyermek és Felnőtt Tánccsoport 
is, meglepetés vendégként pedig a Decsi Férfikórus aratott sikert. 
A pesthidegkúti temetők történetét ismerhette meg a hallgatóság 
Czaga Viktória tolmácsolásában. A helytörténész a régóta folytatott 
kutatómunkájának eredményét egy fotókkal gazdagon illusztrált 
előadásban mutatta be. A nyár eleji ünnep elmaradhatatlan prog-
ramja évről évre a sváb bál, amelyen idén a solymári Nosztalgia Party 
zenekar gondoskodott a jó zenéről, a vendégeket pedig a német tánc-
csoport előadása csábította táncra.

A Német Nemzetiségi Naphoz kapcsolódva az ófalui templomban 
a vasárnapi szentmisét követően megkoszorúzták a német nemzeti-
ségi emlékművet.

Közlemény

Német nap a Kultúrkúriában
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A német testvérváros, Mosbach küldött-
sége augusztus első napjaiban tett láto-
gatást Láng Zsolt polgármesternél, hogy 
átadják kerületünknek a város újabb 
ajándékát, egy tűzoltóautót, amely a Ké-
szenléti Szolgálatok Pesthidegkúti Egye-
sületének munkáját segíti a jövőben.

A német delegáció hazautazását köve-
tő héten Csabai Pétert, a Pesthidegkúti 
Városrészi Önkormányzat elöljáróját fo-
gadta hivatalában Michael Jann mosbachi 
főpolgármester. A  megbeszélésen szót 
ejtettek testvérvárosi kapcsolatok szé-
lesítéséről, majd az elöljáró látogatást 
tett a Mosbachhoz tartozó Reichenbuch 
település tűzoltóállomásán, ahol a ven-
déglátók örömmel mutatták meg a helyi 
lánglovagok új tűzoltójárművét.

Csabai Péter elmondta, hogy második 
kerületiként meleg fogadtatásban ré-
szesült mind Mosbachban, mind pedig 
Reichenbuchban, ahol a pesthidegkúti 
elöljáró meglátogatott egy ismerős csa-
ládot is, ezzel ápolva a húszéves barát-
ságot és a települések közötti régi, jó 
kapcsolatot.

Látogatás Mosbachban

A Magyar Csodaszarvas Egyesület és a 
Szent Korona Domb Őrzői szervezésében, 
a Sárkány Lovagrend tagjainak és helyi 
polgárok részvételével kilencedik eszten-
deje tart ünnepi megemlékezést augusztus 
20-án a Máriaremetei Kisboldogasszony 
Bazilika kertjében.

A  Szent István-napi megemlékezés-
re minden évben a határon túlról is ér-
keznek vendégek, hogy a Szent Korona 
Dombnál a hidegkútiakkal együtt hitet te-

Szent István ünnepe Máriaremetén

Csabai Pétert hivatalában fogadta Michael Jann, Mosbach főpolgármestere

gyenek a nemzeti összetartozás fontossá-
ga mellett. Idén Nagy Pál János tárogató-
szólója és Ferencz Éva előadóművész éneke 
köszöntötte a vendégeket. A Szent Korona 
Domb Őrzői nevében Korényi Zoltán, a 
Magyar Csodaszarvas Egyesület képvise-
letében Pálfi Zoltán elnök, a Sárkány Lo-
vagrend nevében pedig Lehr György nagy-
mester üdvözölte a Kárpát-medencéből 
érkezőket. Az eseményen részt vett Ester-
házy László, a bazilika plébánosa, Csabai 

Péter, a Pesthidegkúti Városrészi Önkor-
mányzat elöljárója és Skublicsné Mannin-
ger Alexandra önkormányzati képviselő. 
A  hagyományokhoz hűen az egybetarto-
zást jelképező Szent Korona Dombonon 
Csabai János színművész konferálásával 
mindenki elhelyezhetett egy marék föl-
det, amelyet otthonából hozott. Idén dél-
vidéki, felvidéki, erdélyi és kárpátaljai 
területekről hozott maréknyi földekkel 
gyarapodott az emlékhely.
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Az eseményen beszédet 
mondott Dézsi Jánosné, a 
Német Önkormányzat el-
nöke. Mint hangsúlyozta, 
a hagyományőrzők egyik 
feladata, hogy évről évre 
megemlékezzenek a né-
metek több mint 300 évvel 
ezelőtti letelepedéséről és 
azokról a polgártársakról, 
akik a Pest hidegkúti svá-
bok kulturális hagyomá-
nyainak fennmaradásáért 
dolgoztak: 

– Ha a helyi németségről beszélünk, 
akkor két személyről mindig meg kell 
emlékeznünk. Az egyik Helter Erzsi néni, 
aki megpróbálta a még megmaradt régi 
tárgyakat, képeket, fotókat, sváb népvi-
seleteket összegyűjteni. A relikviákból 
számos kiállítást szervezett, bemutatva a 
helybélieknek és az ifjúságnak az egykori 
hidegkúti svábok életét. A másik személy 
Kretz-Kunsági János. Pesthidegkúton alig 
akad olyan ember, aki ne ismerte és ne 
tisztelte volna őt. Egyike volt azoknak a 
régi hidegkúti német nemzetiségű lako-
soknak, akik letették a mosbachi part-
nervárosi kapcsolat alapjait.

Dézsi Jánosné emlékeztetett arra, 
hogy a hetvenes években rokoni, baráti 
szálakon keresztül élt a kapcsolat a Né-
metországba kitelepített hidegkútiak és 
az itthon maradottak között. A nyolcva-
nas években megalakult Mosbachban a 
Heimatverein – Szülőföld Egyesület, amely 
a Német Kultúregyesület II. kerületi 
szervezetével közösen szorosabbra fűz-
te a szálakat a két civil szervezet és a két 

település lakossága között. 
Kretz-Kunsági Jánosnak 
és a Heimatverein vezető-
jének, Hans Krőningernek 
sikerült elérniük, hogy 
1990-ben testvérvárosi 
együttműködési egyez-
ményt írt alá a két város 
polgármestere. Mindeb-
ben nagy szerepük volt a 
Pesthidegkút-Ófalui Plé-
bánia tisztségviselőinek is.

– Kretz-Kunsági János 
ekkor egyházgondnokként tevékenyke-
dett a plébánián, és elnöke lett az 1991-
ben létrehozott Pesthidegkúti Német 
Nemzetiségi Alapítványnak, amely azóta 
is motorja a testvérvárosi kapcsolatoknak 
– emelte ki beszédében Dézsi Jánosné. – 
Az ő érdeme az is, hogy 1994-ben, akkor, 
amikor a nemzetiségi önkormányzatok 
létrejöhettek, a lehetőséget kihasználva, 
a II. kerület megmaradt német lakossága 
érdekében megszervezte az önkormány-
zatot. Többek között Jani bácsi – mert 
legtöbben csak így hívták – erőfeszíté-
seinek és munkájának köszönhető, hogy 
1998-ban létrejöhetett a két város között 
a partnerkapcsolati szerződés. Ezeken az 
alapokon nyugszanak az egyházak, a helyi 
iskolák, a tűzoltóság és a rendőrség között 
ma is működő, országhatárokon átívelő 
kapcsolatok. Neki köszönhetjük a hely-
történeti gyűjteményeknek és számos 
nemzetiségi programnak otthont adó 
Német Ház megépítését. Kretz-Kunsági 
Jánost munkája elismeréseként 2001-
ben Németországban „Aranytű” kitün-
tetésben részesítették.

A megemlékezésen Gyetván Gábor, az 
ófalui templom plébánosa szentelte meg 
az emléktáblát. Az ünnepi eseményen 
részt vettek Kretz-Kunsági János rokonai 
és barátai, a II. kerületi Önkormányzat 
képviseletében Csabai Péter, a Pesthideg-
kúti Városrészi Önkormányzat elöljárója 
és Skublicsné Manninger Alexandra képvi-
selők, valamint számos olyan hidegkúti 
polgár, aki fontosnak tartotta, hogy meg-
emlékezzen Pesthidegkút egyik megha-
tározó személyiségéről.

SZEG

Emléktábla Kretz-Kunsági Jánosnak
Két esztendeje hunyt el Kretz-Kunsági János, aki nem csak a pesthidegkúti német nemze-
tiségű közösség számára volt ismert személyiség. Munkássága az egész városrész múltjára 
és jelenére kihatott. A hidegkúti svábság emblematikus alakjának tiszteletére emléktáblát 
avattak a Gazda utcai Német házban július 7-én a Német Nemzetiségi Nap keretében.
 

AZ OpERAIRODALOm GYÖnGYsZEmEI
SZEPTEMBER 16-ÁN 15 órá-

tól Richard Wagner A Rajna 
kincse c. operáját vetítik a 
New York-i Metropolitan 
Operaház előadásában. 
Karmester: James Levine, 
szereplők: James Morris, 

Siegfried Jerusalem, Christa 
Ludwig, Heinz Zednik, Matti 

Salminen, Ekkehard Wlaschiha. 
A programon ismeretterjesztő bevezető előadást 
tart dr. Langermann István.

A belépés nyugdíjasoknak, tanulóknak,  moz-
gáskorlátozottaknak ingyenes. Jegyár: 400 Ft. 
(Klebelsberg Kultúrkúria, 1028 Templom utca 
2-10.)

BOROspIncE EsTEK. SZEPTEMBER 17-ÉN 19 órától Takaró Mihály irodalomtörténeti előadás-sorozatában 
Gárdonyi Géza regényeiről mesél. Gyermekkorunktól kedvenc olvasmányaink közé tartoznak művei. A kiváló 
tudós azonban megmutatja, hogy minden korban találhatunk felfedeznivalót az Egri csillagok című regény 
szerzőjének alkotásaiban. A jegy árában ezúttal is benne foglaltatik egy szelet zsíros kenyér és egy pohár 
bor a Korom pincészettől. Jegyár: 1300 Ft. (Klebelsberg Kultúrkúria, Vinotéka, 1028 Templom utca 2-10.)

A VI. pEsTHIDEGKÚTI FEsTőVERsEnY ALKOTÁsAInAK TÁRLATA
SZEPTEMBER 4-ÉN 10 órakor nyílik a Budai Képzőművészeti Egyesület 
(Buket) által szervezett Festőversenyre benevezett alkotások tárlata. A kiál-
lítást Dévényi János festőművész szeptember 3-án 18 órakor nyitja meg. Az 
idei verseny témája:  Pesthidegkút és kerületünk szépsége, jeles épületeinek, 
történelmének, mondáinak képzőművészeti alkotásban történő megjelenítése. 
A Festőversenyen elkészült munkák kiállításának ünnepélyes megnyitóján 
a díjak átadására is sor kerül. Helyezettek: Máhrné Angyal Gabriella (1.), Tarcsányi Ottilia (2.) és 
Kaposváriné M. Mária (3.). A kiállítás megtekinthető 2012. SZEPTEMBER 16-ÁIG naponta 10-18 
óráig. (Klebelsberg Kultúrkúria, 1028 Templom utca 2-10.)
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Az 1711-ben Hidegkútra érkezett telepesek 
is így érezhettek: ez a föld igazán akkor lett 
hazájukká, amikor befogadta első halot-
taikat. S bár temetkezési szokásaikat nem 
ismerjük, de tudjuk, hogy katolikusok vol-
tak, tehát e vallás szertartásrendjét követve 
leltek örök nyugodalmat az ófalui templom 
kertjében. Talán azt a szokást is tartották, 
hogy a templomhoz egészen közel a módos 
családok tagjai temetkeztek, legtávolabb, 
a temetőárokba pedig a törvénytelen gyer-
mekeket és az öngyilkosokat földelték el. 
Miután a település lélekszáma a XVIII-XIX. 
században csak igen lassan növekedett – 
1787-ben mindössze 785 fő és 1869-ben 
is csak 1093 – fő Hidegkút első temetője jó 
másfél száz évig „szolgálta” a falut: 1875. ja-
nuár 1-jével zárták be, s nyitották meg az új, 
szintén római katolikus temetőt. Így tovább-
ra is az egyházat gyarapította a temetésekből 
származó jövedelem. Csak, miután ez a te-
mető is megtelt, döntött a képviselő-testület 
Huber Antal bíró vezetésével 1898. decem-
ber 18-án egy, immár községi tulajdonú te-
mető megnyitásáról, ahová már a más vallá-
súak is temetkezhettek (a jelenlegi Mosbach 
park helyén). Elkészült a község első temetői 
szabályrendelete is, s ebben határozták meg 
a felnőtt és gyermek sírhelyekért szeden-
dő díjakat, s hogy a sírboltokért, kriptákért 
szedett nagyobb összegekből temetői alapot 
képeznek arra az esetre, ha újabb „temető vé-
telének szüksége áll elő”.

Itt, ebben a temetőben építtetett kriptát 
a hidegkúti előnevet is felvevő, helyi bir-

Pesthidegkúti temetők

tokos Steinbach-család. Ide hozatta a család 
id. Steinbach Ferenc (1780-1866), közala-
pítványi igazgató hamvait, és ide temették 
feleségét, Takácsy Ilonát (1825-1896), két 
fiát: Steinbach Károly cs. kir ny. alezredest, 
1848-as honvédtisztet, ifj. Steinbach Feren-
cet, továbbá unokaöccsét, Ervint.

A mindössze 1865 nöl-es temető nem 
volt igazán nagy, ráadásul a XX. század 30-as 
éveire a falu lélekszáma jelentősen megnőtt. 
Ófalu körül kiépültek a villanegyedek, s a tu-
lajdonosok közül sokan már életvitelszerűen 
is a községet választották lakhelyül.

Tauner Gáspár bíró és a képviselő-testület 
1933-ban jelezte Pest megye budakörnyéki 
járási főszolgabírójának, hogy a község te-
metője a következő évben, 1934-ben bete-
lik, ezért új megnyitásáról kell gondoskod-
niuk, s hogy a falu vezetése 7 hold 115 nöl 
kiterjedésű területet biztosít e célra.

A XX. században új temetőt nyitni azon-
ban nem volt egyszerű dolog. A  kegyeleti 
szempontok mellett igen szigorú egészség-
ügyi szabályokat is be kellett tartani, ezért a 
megyei tisztiorvosi utasításnak is megfelelő 
temető kialakítása évekig elhúzódott. 

Számos, a falu költségvetését különö-
sebben nem terhelő előírást gond nélkül 
megvalósítottak: például a temető terep-
rendezési, szabályozási, úthálózati terve-
inek, valamint a sírboltok és sírok helyét 
feltüntető térképnek elkészíttetése, a te-
mető bekerítése, az odavezető út kiköve-
zése. A községi háztartásnak komoly anyagi 
megterhelést jelentő rendelkezés viszont 

arról szólt, hogy a falu köteles az új teme-
tőben ravatalozót és attól különálló teme-
tőőri lakást építeni, s az utóbbi közelében 
kutat létesíteni. A  tervek elkészítésére 
a megbízást Merényi Ferenc „okl. magán-
mérnök, pesthidegkúti lakos” kapta.

A járási főszolgabíró 1936. május 30-án 
adta ki az engedélyt a temető megnyitására, 
jóllehet Merényi a halottasház tervével csak 
1937-re készült el, ráadásul az nem felelt 
meg az előírásnak. A mindössze egy helyi-
ségből álló ravatalozó tervét azzal indokolta 
a falu vezetése, hogy egyszerre két halott 
igen ritkán fordul elő. Ha mégis, akkor a 
régi temető halottasházát igénybe tudják 
venni. A  tisztiorvosi verdikt azonban két 
helyiséggel és pincével rendelkező halot-
tasház építését írta elő. 

Az új terv elkészítésével a háborús készü-
lődés miatt ideiglenes katonai szolgálatra 
bevonuló Merényi késett, ráadásul a költ-
ségvetés építkezésre szánt összegeit a köte-
lező légoltalmi előírások betartása emész-
tette fel. A  halottasház építése ezért csak 
1942-ben kezdődött meg, a temetőőri lakásé 
pedig 1944-ben. Mindkettő kivitelezésére 
Jónás István hidegkúti építő-, ill. kőműves-
mester kapott megbízást. 

Az egyre nehezebbé váló körülmények 
ellenére a képviselő-testület 1940 nyarán 
megvásárolta és felállította Geörcs Lajos 
Krisztus-szobrát. Ma már csak leírásból 
tudjuk, hogy a két méter magas, terméskőből 
faragott szobor „az új temetőt méltóképpen” 
díszítette, ráadásul megvételével „helybéli, 
nehéz sorsú művészt is” támogatott a község.

CZaGa Viktória hElytörténéSZ
A 2012. július 7-én 

elhangzott előadás szerkesztett változata.
Folytatjuk

	 „ha	az	élők	el	akarnák	hagyni	ezt	a	hazát,	a	halottak	visszatartanák	őket!
	 Ez	a	göröngy	tart	bennünket	idekötve,	mely	halottunkat	takarja;
	 ez	a	göröngy	avatja	fel	a	földet,
	 melyet	eddig	csak	tapodtunk,	hazánkká,	melyet	térdelésünk	szentel	.

	 …ez	a	hant	az,	mely	nem	ereszt	bennünket	odább.”
 (Jókai Mór, Az új földesúr, 13. fejezet: „Az a hant, mely ideköt”)

Megmentett régi sírkövek az ófalui templom kertjében 
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A főváros határától hatvan méterre fekvő 
katonai objektumot közel 22 hektáros, 
erdős területen „rejtették el”. A meglé-
vő dokumentumok szerint 1953 nyarán a 
Híradó Zászlóalj már 401 főt számlált. Az 
Adyligeti Határőrlaktanya katonái a for-
radalom és szabadságharc alatt is teljesí-
tették fő feladatukat, őrizték az államha-
tárt, de 1956. október 30-án kiadtak egy 
röplapot: „Az alakulat személyi állománya 
hitet tett a forradalmi ifjúság jogos követe-
lése mellett és megválasztotta az alakulat 
katonai forradalmi tanácsát. Egyetértünk 
az egyetemi ifjúság és a magyar dolgozók 
követelésével, melyért készek vagyunk éle-
tünket is áldozni.” Csapatuk azonban 
a testület országos irányításában 
nem tudott befolyást szerezni.  

„1956 után […] a saját objektumok 
őrzése mellett több belügyi, illetve Var-
sói Szerződés szintű objektumot is 
őriznie kellett a Határőrségnek. 
E feladat ellátására jött létre az 
Adyligeti székhelyű Határőrez-
red kötelékében az Őrzászlóalj. 
[…] A nagyobb objektumok 
uralgó pontjain 24 órás, állan-
dó váltásos fegyveres őrök lát-
tak el folyamatosan szolgála-
tot. Az őrök alapvető feladata a 
behatolási kísérletek elhárítása 
mellett az állomány szökésének 
megakadályozása volt.” – írja 
Jószai János hadtörténész.

Mint majdnem minden lakta-
nyában, Adyligeten is tartottak 
sertéseket. A  környezetet érő 
erős „hang- és szagterhelés” 
miatt az ólakat praktikusan a 
hegyoldalban helyezték el. Az 
állattartás célja az önellátó 
gazdálkodás mellett az újon-
cok munkára szoktatása volt.

A második világháború végére összeomlott Magyarország határvédelmi rendszere. 
Néhány őrs és portyázó századok látták el a korábbi határvadászok feladatát, a hon-
védelmi, majd a Belügyminisztérium alá tartozó határőrséget 1946-ban hozták létre. 
Az ötvenes évek elejére kialakult határőrkerületeknek pedig új kaszárnyák kellettek. 
Ekkor épült a „Budapesti határőrigazgatóság budapest-adyligeti laktanyája” is.
 

Talán szintén nevelő célzattal, a szocia-
lista „katonatípus” mintájaként állították 
fel a laktanya udvarán 1960-ban a Ha-
tárőr-szobrot is. Alkotója a rövid életű, 
Munkácsy-díjas Gyenes Tamás (1920-
1963) meggyőződésből képviselte a köz-
érthető, realista művészetet. Szobrai „a 
kor által elfogadott ideáltípusok, általá-
nossá vált gesztusokkal, de őszinte lelke-
sedéssel, humánummal áthatott figurák.” 
Az eredetileg Határőrök helytállása című 
szobor valaha kétméteres talapzaton állt, 
melyre egy Majakovszkij idézetet véstek: 
„Olyan védőket vár e hon határa, akik végső 
dobbanásig állnak helyt a sorban.” 

Növényi Norbert már enyhébb idő-
szakban, 1977-ben vonult be és 
1979 októberében szerelt le, a 
sportszázadnál szolgált tizennyolc 
hónapig: „Azért kerültem a határ-

őrséghez, mert én akkoriban az 
Újpesti Dózsában sportoltam, és 
a lila-fehér sportolók mindig 
Adyligetre kerültek a kötelező 
sorkatonai szolgálat letölté-
sére. Egyébként hozzáteszem: 
voltam én az egység élenjáró 

katonája is. Csak az éjszakát 
töltöttük benn a laktanyában, reg-
gel hat órakor kiengedtek minket 

edzésekre, versenyekre. Persze a 
focisták már akkor is jobban 

jártak, mint mi, nekik csak 
havonta egyszer kellett megje-
lenniük a laktanyában, hogy 
aláírják a szükséges papí-

rokat. Szerencsére nagyon jó 
társaság gyűlt ott össze: ökölví-
vók, cselgáncsosok, birkózok. Az 

alapkiképzést természetesen 
nekünk is teljesítenünk kel-

lett, de utána csak a sportra 
koncentráltunk.” 

Laktanya a határon

Sok emberben még a rendszerváltás 
után is mély nyomokat hagyott az Ady-
ligeti Határőrlaktanya. A  pirosra festett 
téglakerítés, a fehér betonkeret és a zöld 
színű kapu a buszmegálló felől a mesz-
sziről jött idegennel is tudatta, hogy ott 
valami más is van, mint kertvárosi vil-
lasor. Egy szentesi fiatalember az utolsó 
„garnitúrák” egyikében vonult be: „A 
sorozás, ha jól emlékszem IQ-tesztből 
és orvosi vizsgálatból állt. Mivel a teszt 
nagyon gyenge volt, így mire mindenki-
nek kiosztották, én közel be is fejeztem. 
A hadnagy leült, én szóltam is, hogy vé-
geztem. Megnézte, aztán jött a kérdés: 

– Akar tisztes lenni? – Mert ez olyan 
jó lett, hogy egyből a Határőrséghez 
rakjuk, és ha gondolja, még akár valaki 
is lehet. – Kérdeztem, hogy miért? Azt 
mondta, hogy a teszten elért pontszám 
alapján rangsorolják az embereket. Visz-
szakérdeztem, hogy milyen kasztokba? 
Elmondta, hogy x százalék felett határőr 
vagy tisztes, alatta honvéd. 

 – Na, mondom, engem ne utáljon 
senki, én nem akarok tisztes lenni, egy-
szerű baka leszek, és kész. Közölte, hogy 
a budapesti Adyliget laktanyát fogom 
erősíteni, mint telefonközpontos. Egy 
világ omlott össze bennem: egy vacak 
szobában dugdosni a gépekbe a csatla-
kozókat...”

A sorkatonaság megszűnésével meg-
szűnt az Őrzászlóalj is. A  laktanyában 
1998. április 1-jén a Balassi Bálint 
Határrendészképző Szakközépiskola 
kezdte meg működését. Neve 1999-ben 
Adyligeti Rendészeti Szakközépiskolá-
ra változott. Napjainkra az ország egyik 
meghatározó szakképző intézménye lett, 
miután a Határőrség a rendőrségbe ol-
vadt, irányultsága a rendőr szakképzés 
felé tolódott. VErraSZtó GáborA határőr szobra
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„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

Családi Ingatlan
Irodánk a II., I. és 

a XII. kerületekben 
jó helyismerettel 

üzletkötőket keres.

Várható jövedelem: 
300 000 Ft/hó

Képzést, telefont, irodai 
hátteret adunk.

Jelentkezés önéletrajzzal: 
csic@csic.hu, 

 06 20 235-7358
Információ: Írottkő Natúrparkért Egyesület, 9730 Kőszeg, Rajnis utca 7.

Tel/fax: +36 94 563-120; www.naturpark.hu

Amit ajánlunk: 
csendes, hegyvidéki táj, 

tiszta, jó levegő, 
családias, szép környezet, 

valamint a

„KŐSZEGI KISTÉRSÉG, ÍROTTKŐ/
GESCHRIEBENSTEIN NATÚRPARK

TURISTAKÁRTYA”

Érdemes natúrparki
turistának lenni!

Magyarország első natúrparkjába, a kőszegi székhelyű

Írottkő Natúrparkba 
invitáljuk Önt!

A Turistakártya azoknak nyújt kedvezményt, akik a Natúrpark(ok)ban töl-
tenek legalább három éjszakát és a szállásdíj mellett az idegenforgalmi 
adót is befizetik. 2012. június 1-jétől minden Írottkő-Geschriebenstein 
Natúrparki szálláshelyen ingyenesen átvehető a kedvezményekre jogosí-
tó bonfüzet, de megkaphatják vendégeink a magyar és osztrák natúrpark 
irodákban is (Kőszeg, Léka, Rohonc). A kedvezményt nyújtó 40 szolgáltató 
között múzeum, vendéglátóhely, horgászási lehetőség, kerékpárkölcsönzés 
éppúgy megtalálható, mint cukrászda, vagy borospince. A kártya az Írottkő 
Natúrparkért Egyesület gondozásában, a REGIONET 
aktív program keretében a Kőszegi Többcélú Kistérségi 
Társulás finanszírozásában került kiadásra. 

HAGYOMÁNYOS és 
SUPINÁLT (sarokdöntött)

GYÓGYCIPôK
SZANDÁLOK!

Salus, Szamos, Supi+
Tel.: 06 20 994-1783

www.kismokus-gyerekcipo.hu

SOLYMÁR,
Terstyánszky 

út 89.
PEMŰ üzlEtsor 

(Venezia Pizzéria mellett)

BAR-LISTÁS?
NYUGDÍJAS ÉS PÉNZRE 
VAN SZÜKSÉGE?
NEM KAP HITELT?
Akkor Önnek szól ez az üzenet!
Egyre gyakoribbak az olyan hirdetések, amelyekben úgynevezett fogyasztói cso-
portok szervezői gyors és egyszerű megoldást kínálnak azoknak, akiknek pénzre 
van szükségük, de a bankoktól nem kapnak hitelt. 

Az ilyen hirdetések jellemzően félreérthetően tájékoztatják az ügyfeleket: nem 
mondanak el mindent a fogyasztói csoportok fontos részleteiről, a kínált megold-
ás kockázatairól. 

A fogyasztói csoportok működését a jog engedi ugyan, de a megtévesztő tájékoz-
tatást a törvény bünteti. 

Ha Önben is felmerült, hogy fogyasztói csoporthoz fordul, tájékozódjon, mielőtt 
bármit aláírna!

MIRE ÜGYELJEN?
•	Fogyasztói csoport: nem pénzintézet, hanem  

a tagok befizetéseiből gazdálkodó közvetítő cég. 

•	Nem hitel: a fogyasztói csoportok nem adhatnak 
hitelt vagy kölcsönt, csak vásárlói jogot egy előre 
kiválasztott árura (pl. lakásra, autóra). 

•	Azonnal	fizetni	kell: már a szerződés-
kötéstől fizetni kell, függetlenül attól, hogy 
mikor jut a termékhez. 

•	Bizonytalan	időtartam: nem tudhatja, mikor 
kapja meg a kiválasztott árut, akár 20 év múlva. 

•	A	szerencsétől	függ: gyakran sorsolás útján 
dől el, hogy ki jut a kiválasztott áruhoz, sokszor pedig 
az alapján, hogy ki ajánlja fel a legtöbb törlesztő rész-
let előzetes megfizetését.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS INGYENES SEGÍTSÉG:

06 80 48 48 48 www.nedoljonbe.hu

PÉNZRE VAN SZÜKSÉGE? ELUTASÍTJÁK A BANKOK?

GARANTÁLT MEGOLDÁS!

AKCIÓ! 1 MILLIÓ FT - HAVI 3 333 Ft

HÍVJON VAGY FÁRADJON BE IRODÁNKBA!

tel. 0
6 1 2345 6789•	B

AR-listásoknak, nyugdíjasoknak is 

•	J
övedelemigazolás nélkül

•	F
ogyasztói csoport

•	N
em hitel 

•	A
zonnal fiz

etni kell

•	S
zerencse elem

KÉPKERETEZÉS
MÛVÉSZPOSZTEREK

DARVAS POSZTERGALÉRIA

 Budagyöngye Üzletközpont Tel.: 06 70 391-0936
 Mammut Üzletközpont Tel.: 06 70 391-0915
 Westend Üzletközpont Tel.: 06 70 391-0912
 Deák tér (Anker köz 1.) Tel.: 06 70 391-0926
 Központ: VIII., Nap u. 29. Tel.: 219-3209

www.kepkeret.hu

www.buda i - c a l l ane t i c s . hu

– Hatékony
   alakformálás!

– Minden
   korosztálynak!

– Elérhető áron!

tel:   30-539-3797Margit krt.  48.  1/9. 
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DR. HANDA TIBOR FOGSZAKORVOS 
magánrendelője kellemes, családias környezetben, 

minimális várakozással, valamint 
2 éV GARANcIáVAl várja NAGyKOVácSIBAN!

Fogorvosi magánrendelő 
NAGyKOVácSIBAN

e-mail: tomoanyag@gmail.com 
www.nagykovacsifogorvos.hu

Elfogadunk bankkártyát, üdülési csekket, wellness kártyát, 
illetve minden önkéntes egészségpénztár a partnerünk.

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

K&H zéró számlacsomag
 az életbiztosítás nélküli havi bankszámla csomagdíjat (674 forint/hó) visszatérítjük a hónap utolsó munka-

napján, amennyiben az adott hónapban legfeljebb három, bankszámlájára érkezô forint utalás összege eléri 
a 150 ezer forintot  ingyenes szolgáltatások széles köre (EBKM: 0,15%)

közös
bankszámla

az egész
családnak

Jelen tájékoztató nem minôsül ajánlattételnek, célja pusztán a figyelem felkeltése. A termék, szolgáltatás részletes leírását, kondícióit a vonatkozó Szerzôdés, Általános szerzôdési 
feltételek, a K&H Bank Üzletszabályzata és Hirdetménye tartalmazza, melyek megtekinthetôk a K&H bankfiókokban és a www.kh.hu internetes oldalon. A Bank a kondíciók 
megváltoztatásának jogát fenntartja. K&H lakossági bankszámla EBKM=0,15% a 2012. június 1-tõl hatályos Hirdetmény szerint. A zéró bankszámla OBA által biztosított termék.

 K&H TeleCenter (06 1/20/30/70) 335 3355  www.kh.hu  bank@kh.hu

együtt minden 
könnyebb!

II. kerület, Margit körút 43-45. telefon: (06 1) 336 3920 
II. kerület, Margit körút 5/a.  telefon: (06 1) 345 4800 
II. kerület, Hidegkúti út 167.  telefon: (06 1) 391 8140 


