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December elején nyílik a Rendészeti Központ
0-24 órás ügyelet!
Telefon: 274-6073

HIDEGKÚT BIZTONSÁGÁÉRT

.

1028 Rezeda utca 10

A II. Kerületi Önkormányzat Pesthidegkút közbiztonságának javítása érdekében a Rezeda utca 10. szám alatt felépítette a Hidegkúti Rendészeti Központot,

amelyben a Városrendészet közterületfelügyelői, a II. Kerületi Rendőrkapitányság munkatársai, valamint a Budapest II. kerület Bűnmegelőzési Polgárőr

Egyesület és a Készenléti Szolgálatok
Pesthidegkúti Egyesület polgárőrei látnak el hamarosan 24 órás szolgálatot.
(Folytatás a 3. oldalon)

Áldott
szép karácsonyt
és boldog új évet kíván
Pesthidegkút minden
lakójának
a Pesthidegkúti Városrészi
Önkormányzat.
Adventi gyertyagyújtás

A pesthidegkúti plébániák minden adventi szombaton (december 1-jén, 8-án, 15-én és 22-én)
16 órától várják hűvösvölgyi végállomáson és Bánffy György Emlékparkban az érdeklődőket
– szeretettel, adventi dalokkal és otthonról hozott finomságokkal, agapéval.

2. OLDAL

KÖZÉRDEKŰ

Védett útvonalon jár a busz

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Az önkormányzat Hidegkúton

Lakosságszolgálati és
Okmányügyintézői
Csoport, Pesthidegkút

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

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

HIDEGKÚTI POLGÁR

Hidegkúti Rendészeti Központ,
1028 Rezeda utca 10.

Tel.: 274-6073
(0-24 órás ügyelet)
hrk@masodikkerulet.hu

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

ÜGYELETEK

A II. kerületben Hidegkúton a 157-es buszok útvonalát a Hímes utcában a Bajnok utca – Gyöngyvér utcai kereszteződéstől
kifelé levédték, kivéve a Honfoglalás utca – József Attila utcai
csomópontot, mely egyenrangú kereszteződés maradt. Ezentúl tehát elsőbbséget kell, hogy adjon a József Attila utcához
a Tas vezér utcából, az Álmos vezér utcából, a Töhötöm vezér
utcából és a Köztársaság utcából érkező jármű csakúgy, mint a
Honfoglalás utcához a Zsolt fejedelem utcából és a Gyöngyvér
utcából érkező.

Hidegkúti Betlehemes

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

előzetes időpont-egyeztetés:
346-5400

Polgárm. Hivatal 210. 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

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: 2013. január 16-án 12 óráig a 316-3410es telefon/faxszámon, vagy a ludwig.dora@masodikkerulet.hu e-mail címen.

Harmadik alkalommal rendezi meg közös karácsonyváró ünnepségét december 14-én a Klebelsberg Kultúrkúriában a Pesthideg
kúton működő Gyermekek Háza és a berettyóújfalui Igazgyöngy
Művészetoktatási Intézmény. A Vinotékában 16 órakor megnyíló
egynapos gyermekrajz-kiállítás megtekintésére és a közös ünneplésre minden érdeklődőt szeretettel vár a két intézmény.
(1028 Templom utca 2–10.)
Német közmeghallgatás és karácsony. A II. Kerületi Német
Önkormányzat december 15-én szombaton 16.30-tól tartja az éves közmeghallgatását a Klebelsberg Kultúrkúriában (1028 Templom utca 2-10.).
A beszámolót követően 17.30-tól rendezik meg a hagyományos német karácsonyi ünnepséget. Az eseményekre minden érdeklődőt szeretettel várnak.

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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ÖNKORMÁNYZAT
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24 órás ügyelet lesz az új központban
Városrendészet

A Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda
ügyfélszolgálata: hétfő: 13.30-18.00,
szerda: 8.00-16.30, péntek: 8.00-11.30
e-mail: hrk@masodikkerulet.hu
Ügyelet: 0–24 óráig

A Városrendészet pesthidegkúti kirendeltségén
az ügyfelek bejelentéseket és észrevételeket
tehetnek a közterülettel kapcsolatos és szabálysértési ügyekben, valamint közterület-foglalási
kérelmet nyújthatnak be.

(Folytatás az első oldalról)

A rendészeti központ kialakításához az
önkormányzat biztosította az ingatlant,
és finanszírozta a létesítmény felújítását,
átépítését és berendezését. Az épületben
működik a pesthidegkúti térfigyelő rendszer központja, ahonnan folyamatosan

figyelemmel lehet kísérni a közterületeken – a hűvösvölgyi végállomás környékén, a Bánffy György Emlékparkban és
a máriaremetei templomkertben – elhelyezett kamerák képeit. A folyamatos
hatósági és polgárőri jelenlétnek köszönhetően a járőrök percek alatt eljuthatnak
egy-egy riasztás helyszínére.

Rendőrség

BRFK II. Kerületi Rendőrkapitányság ügyfélszolgálata: hétfő-péntek: 8-16 óráig

A rendőrség 24 órás körzeti megbízotti járőrszolgálatot lát el Pesthidegkúton, az ügyfélszolgálaton pedig minden hétköznap 8-16
óra között várják a lakossági bejelentéseket
és észrevételeket.
Polgárőrség
A Budapest II. kerület Bűnmegelőzési Polgárőr
Egyesület és Készenléti Szolgálatok Pesthidegkúti Egyesülete helyi polgárőr szervezetek
rendszeres ügyelettel segítik a Városrendészet
és a rendőrség munkáját.

Rendezettebb környezet a mobil óvoda és bölcsőde szomszédságában
Néhány héttel ezelőtt a gyermeküket a Hűvösvölgyi mobil óvodába és bölcsődébe
vivő szülők örömmel nyugtázhatták, hogy a régi Balázs vendéglő területét a tulajdonos pár nap alatt elkerítette. A gyermekintézmények melletti parkolót reggel és
délután elsősorban a szülők használhatják.

Az egykori Balázs vendéglő területét az
utóbbi néhány évben – szabálytalanul
– P+R-parkolóként használták a gépkocsival munkába indulók. Megtehették,
mert fizikai értelemben semmi nem
akadályozta meg őket ebben. Egyre tart-

hatatlanabbá vált a helyzet: az ott parkoló autókból ki- és beszálló felnőttek,
illetve gyerekek nap mint nap voltak
közvetlen baleset-, sőt időnként életveszélynek kitéve. A terület tulajdonosa
a II. Kerületi Önkormányzat hathatós

fellépésének köszönhetően vetett véget
az áldatlan állapotoknak. Az Építésügyi
Iroda többszöri felszólítására tavaly év
végén megkezdődött a romhalmaz elbontása. A terület kitisztítása nem volt
zökkenőmentes: illegális szemétlerakások, rendőrségi jegyzőkönyvek és minden irányból érkező panaszos levelek
jellemezték az utóbbi egy év történéseit.
Idén ősszel a tulajdonos végre elkerítette a területet, megszüntetve a közvetlen
balesetveszélyt.
A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat kezdeményezésére – a forgalomtechnikai kérdésekben a mellék- és
főutakon egyedüliként illetékes Fővárosi Önkormányzat, valamint a Főpolgármesteri Hivatal intézkedése nyomán
– a Szipka utcában, az óvoda oldalában
található parkoló elejére kihelyeztek egy
KRESZ-táblát, amely a reggeli és délutáni megközelítést szolgálja, korlátozott
várakozási időt lehetővé téve. Emellett
az óvoda mentén található mintegy 15
parkolóhely elegendő lehet az oktatási
intézmények kiszolgálására.
Az önkormányzat ezúton is kéri azokat, akik gépkocsijukat letéve, tömegközlekedéssel mennek be a városba,
hogy az erre a célra kijelölt, a hűvösvölgyi végállomásnál található P+R parkolót
használják, és ne foglalják el az óvodát,
bölcsődét látogatók elől a Szipka utcai
parkolóhelyeket. 
szzm
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KÖZÉLET

HIDEGKÚTI POLGÁR

Búcsú Vida Tivadar atyától

Október 13-án 91 éves korában, áldozópapságának 68. évében elhunyt dr. Vida Tivadar
kanonok, nyugalmazott káplán. Tivadar atya mintegy ötven évig élt Pesthidegkúton.
Megpróbáltatásoktól és kihívásoktól cseppet sem mentes élet és papi hivatás volt az övé.

Az Ipolyságban született, alap- és középfokú
tanulmányait Pozsonyban, a papi szemináriumot Kassán és Pozsonyban végezte el. 1945.
március 31-én szentelték fel, a két nap múlva mondott első szentmiséje pedig előrevetítette életútját: Pozsonyban üres templomban mondta újmiséjét, amelyet a meghitt
orgonaszó helyett a várost ostromló szovjet
ágyúk hangja kísért. Hivatása gyakorlását a
csehszlovák hatóságok nem könnyítették
meg. A hatvanas évekig a Felvidéken látott
el papi szolgálatot, számos településen volt
káplán, majd plébánoshelyettes. A rendszer
ügyelt arra, hogy ne szervezhessen aktív közösségi életet – így egy helyen se tölthetett el
túl hosszú szolgálati időt. Tivadar atya mindig szem előtt tartotta a felvidéki magyarság
hitének és anyanyelvének őrzését, és hű ma-

radt felszentelési jelmondatához: „Lelkeket
adj nekem, a többit vidd el!”
A pártállam ellehetetlenítette papi szolgálatát, eltiltották a misézéstől. Hogy édesanyjával megéljenek, Vida Tivadar atya egy
asztalosüzemben dolgozott, de idővel nem
volt más választása, mint elhagyni szülőföldjét. A testvéréhez költözött Budaligetre,
a közeli máriaremetei templomban pedig
ismét teljes odaadással gyakorolhatta papi
hivatását.
Mint azt sokszor hangoztatta: megszerette
a pesthidegkúti közösséget. A mai bazilikában káplánként és helyettes-plébánosként
tevékenykedett. A teológiai doktorátus megszerzése előtt latin nyelvű fordítóként dolgozott a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyv- és Levéltárban. Nyugdíjasként

megtanulta kezelni a számítógépet, német
nyelvű bibliai és egyháztörténeti könyvet
fordított, és a máriaremetei idősotthonokban látott el papi feladatot.
Évekig maga is Pesthidegkúton élt. Felszentelésének 65. évfordulóján egyik volt
plébániáján, Ímelyen mondta el a jubileumi
vasmisét. Tivadar atyától november 9-én
vettek végső búcsút a Remetekertvárosi
Szentlélek templomban.
SZ. G.

Tűzoltószertárat avattak Hidegkúton

Készenléti Szolgálatok
Pesthidegkúti Egyesülete
1029 Dombos utca 22., telefon: 06 30
621-0343, 06 70 387-9999. Az egyesület továbbra is számít a vállalkozások és magánszemélyek támogatására. Adószám: 18131017-1-41.
Számlaszám: 10700718-47774207-51100005.
November 18-án ünnepélyes keretek között avatták fel a Készenléti Szolgálatok
Pesthidegkúti Egyesületének székhelyén kialakított tűzoltószertárat. A szertárban – az egyéb kellékek mellett – a Mosbachból származó és a II. Kerületi Közbiztonsági Alapítvány által az egyesületnek ajándékozott Daimler-Benz 602KA
típusú tűzoltóautó parkol.

– A mai szertáravató komoly mérföldkövet jelent a 2008-ban alakult Készenléti
Szolgálatok Pesthidegkúti Egyesületének
életében – fogalmazott az egyesület elnök-parancsnoka, Kelemen Zsolt. Az elmúlt négy évben jelentősen fejlődött az
egyesület, amit támogatóinknak, elsősorban a II. Kerületi Önkormányzatnak köszönhetünk. Láng Zsolt polgármester úr a
szertár megépítéséhez személyes keretéből biztosított számunkra százezer forintot, amiért külön hálás vagyok. A Budapesti Tűzoltó Szövetség és a Pesthidegkúti

Német Nemzetiségi Alapítvány is hasonló
összeggel járult hozzá a létesítmény költségeihez – fogalmazott Kelemen Zsolt, aki
többek között Csabai Péterrel, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat elöljárójával avatta fel az új létesítményt.
Dobson Tibor tűzoltó dandártábornok,
a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Közönségszolgálati Irodájának főosztályvezetője,
lapunknak nyilatkozva elmondta, hogy az
önkéntes állomány fontos támasza a tűzoltóságnak.

– Magyarországon mintegy 350 olyan
tűzoltó egyesület működik, amely tűzoltási, műszaki mentési feladatokat lát el.
Ezek nélkül az egyesületek nélkül, illetve az önkéntes tűzoltók munkája és áldozatvállalása nélkül – hiszen ők munka
mellett, szabadidejükben végzik ezt a tevékenységet – nem tudnánk hazánk tűzvédelmét megfelelő szinten biztosítani.
A tőlünk nyugatabbra fekvő országokban a
hivatásos szervezetekhez képest jóval több
önkéntes tűzoltó szervezet működik. A hivatásos tűzoltóságnál tartják a hatalmas
gépeket, eszközöket, amelyek nagyobb
káresemények, vegyi vagy vasúti balesetek
felszámolásához szükségesek. A mentésnél ugyanakkor nagyon fontos tényező az
idő. A kezdeti beavatkozásoknál, egy lakástűznél vagy egy autóbalesetnél történő
mentésnél fontos szerep hárul a közelben
található önkéntesekre, akik minél gyorsabban érnek a helyszínre, annál inkább
megnő az áldozatok életben maradási, illetve az anyagi javak megmaradási esélye.
Dobson Tibor azt is elmondta, hogy
a következő időszakban elsősorban az önkéntesek tűzoltási, védelmi, gépjárműtechnikai és híradási eszközeit szeretnék
fejleszteni, illetve térítésmentes képzést
kívánnak számukra biztosítani. Az újonnan létesült szertár nemcsak a környék
biztonságát növeli. Fontos, hogy a gépjárművet is fedett és fűthető helyen tárolják
– nemcsak azért, hogy az időjárás viszontagságai ne tegyék tönkre, hanem azért is,
hogy a téli időszakban is késedelem nélkül
indulhasson bevetésre.
P. ZS.
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Auguszt Elek elsőszülött fia, József a korabeli szokásnak megfelelően külföldön
szerzett gyakorlatot. Amikor Párizsból
visszatért Budára, feleségével, Helvei
Vilmával özvegy édesanyja kis tabáni
cukrászüzletében kezdtek dolgozni.
1915-ben – igaz, még csak bérleményként
– megnyitotta a Hidegkúti út 22. szám
alatt az Auguszt-Pavillont.

Az Ország-Világ így tudósított az üzletnyitásról: „A budai hegyek paradicsomkert gyanánt
övezik gyönyörű fővárosunkat. De […] ha az
ember kimenekül a természet eme panorámájába, nem találhat egy nagyobb színvonalú, előkelőbb ízléssel megalkotott helyet, ahol fáradtságának kipihenése mellett felüdíthetné lelkét.
Ezen segített a most megnyílt Auguszt-Pavillon,
mely igazán a főváros nyári szenzációs látványossága, amilyen nincs egyetlenegy fővárosnak sem. Képzeljék el olvasóink […] remek
parkban, balzsamos, eget ostromló fenyvesek
között a remek kis palotát, ahol a közönség kényelmet, gyors kiszolgálást és lelkének mindazt
megtalálja, aminek szükségét érzi.”
A főbejáratnál fehér kesztyűs portás állt,
délután szalonzene szólt, este cigányzenekar
muzsikált. A pincérek – akik nem lehettek
170 centiméternél alacsonyabbak – frakkban szolgáltak fel. A kerti székekre kényelmes ülőpárnát tettek, hűvösebb estéken
meleg gyapjúkendőt adtak a vendégeknek.
A tejszínhabos sütemény 32, a krémes 24
fillérbe került. A rendeléseket „telefon útján
is kívánatra” azonnal házhoz szállították.
Auguszt E. József a Hidegkúti úton lévő
Confiserie helyiséget 1923-ban étteremmel
egészítette ki, miután megkapta vendéglősi iparigazolványát. A pavilonban mint
cukrászdai fióküzletben a Krisztina téri
műhelyben készült termékek közül, az étteremben a helyi konyha friss fogásai közül lehetett választani. Rózsa Miklós írja:
„A környező tájban rejlő lehetőségeket az emberi léptékű díszítőelemekkel bravúros kertészeti
megoldások hangolták össze. […] A kertből
virágokkal, pálmákkal szegélyezett, vörös kókuszszőnyeggel borított lépcső vezetett az épület
főhomlokzatához csatlakozó széles felső teraszra, és onnan tovább az épület bejárati ajtajához. Az épületben egy cukrászda jellegű, és egy
vacsorázó terem, a kettő között pedig uzsonna
és vacsora felszolgálására egyaránt alkalmas
kisebb terem volt. Ezeknek ólomszegélyes színes
ablakai a kertre néztek.”
Az Auguszt nyári pavilonja a kor magas
igényeit is messzemenően kielégítő, népszerű hely volt. Előfordult olyan tavaszi,
nyári vasárnap, amikor a vendégek fogatainak, később autóinak nagy száma miatt a
Hidegkúti útnak ezen a szakaszán külön ide
kirendelt közlekedési rendőrnek kellett
a forgalmat irányítania. Auguszt E. József
vendégeit mindig szerény előzékenységgel, kiemelkedő udvariassággal fogadta.
A déli forgalom óráiban és uzsonnaidőben
mindig az üzletben (nyáron a Hidegkúti
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Az Auguszt-Pavillon
A cukrász család hidegkúti üzlete 1943-ban zárt be

December 2-ától
jövő év márciusáig
látogatható
a Magyar
Kereskedelmi és
Vendéglátóipari
Múzeumban az
Auguszt cukrászda
történetét bemutató
Édes dinasztia
című kiállítás.
(1036 Korona tér 1.)

úti pavilonban) tartózkodott. Az asztalok
között végigjárva, mindenkit külön üdvözölt, akikkel ismeretségbe került, azoknak
az asztalához le is ült néhány percre. Maga
kínálta meg őket valamilyen süteménnyel.
Auguszt E. József a vendégeknek szóló
megbecsülését juttatta kifejezésre, amikor
nem a szokásos öltözékben, fehér cukrászköpenyben, hanem fekete (nyáron világosabb) utcai ruhában fogadta őket.
Az 1936-os nyitáskor Auguszt E. József új
látványossággal lepte meg vendégeit. Megbízta sógorát, Nemes Mihály (1866−1945)
történeti festőt, hogy a vacsoratermet te-

gye hangulatosabbá. Mátyás király közeli
nyéki kastélyától és vadaskertjétől ihletve
Nemes Mihály nyolc nagyméretű vadászjelenetet festett. A vászonképek a terem
lambériája és kazettás famennyezete közötti falat töltötték ki.
Az Auguszt-Pavillon az 1943-as idényben volt utoljára nyitva. A háború alatt
megrongálódott Hidegkúti úti épület berendezése és felszerelése teljesen tönkrement. A család eladta az ingatlant,
Auguszt E. József 1948-ban, 73 éves korában halt meg.
Verrasztó Gábor
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KEDVES SZOMSZÉD

Ernô

HIDEGKÚTI POLGÁR

Botond

Kristóf

Emese

Laura

Egy család, két bajnok
Él egy család Hidegkúton, amelynek öt
tagja vagy húszféle sportot űz. Hivatásuk
és hobbijuk a mozgás, ami örömöt, sikert,
utazást, barátságokat hoz számukra.
Horváth Ernő és felesége, Szőllősi Emese
testnevelő tanárok, 1993-ban kezdtek el
tanítani a Klebelsberg Kuno Általános
Iskola és Gimnáziumban. Legnagyobb
büszkeségük három gyermekük: egyikük
világ-, másikuk országos bajnok, a harmadik pedig – ígéretes tehetségként –
a sikerek előszobájában van.

Az édesapa gyermekkorában tornázott
és atletizált. Már a Testnevelési Főiskola
hallgatója volt, amikor megismerkedett a
síelés, a szörfözés, a vitorlázás, végül pedig a búvárkodás szépségeivel. A kiválasztott sportágakat nemcsak amatőr szinten
gyakorolja: sí- és búvároktató, valamint
mentőbúvár képzettséget is szerzett. Egy
ilyen családfő mellett, gondolhatnánk,
kötelező a sport a többiek számára is.
– Nálunk semmi nem kötelező, de sok
mindenre van lehetőség. A gyerekek sokféle sportágban kipróbálhatták magukat.
Kiskorukban persze megtanultak úszni,
és egy-egy évet eltöltöttek szertornával
is, ami a testkép, a testtudat kialakulása
szempontjából hasznos. De azokat a mozgásformákat, amelyeket ma igen magas
szinten űznek, maguk választották.

Kristóf, a legidősebb fiú például egy
ugyancsak különleges sportban találta
meg a kihívást és a szórakozást.
– A hagyományos decemberi iskolai
bazár állandó vendége egy zsonglőrfelszereléseket árusító bolt, ahol én mindig előszeretettel vásároltam. Egyik
évben apa hívta fel a figyelmemet egy
egykerekűre, és meg is vette nekem.
Én akkor tollasoztam és kosaraztam, el
sem tudtam képzelni, mit lehet az egykerekűvel csinálni. Tekerni elég gyorsan
megtanultam, és azután egy újságcikk
hatására kezdtem el komolyabban is
foglalkozni vele.
Kristóf szavaiból kiderül: az egykere
kűzés egy nagyon összetett, ügyességet
és fizikai erőt egyaránt igénylő extrém
sportág, amelynek három fő ága a street,
a flat és a triál. Ez utóbbit – ami mindenféle természetes és mesterséges akadályok kézletétel nélküli leküzdését célozza
– űzi Kristóf nem is akármilyen fokon:
az idei Franciaországban megrendezett
Európa-bajnokságon a második helyen
végzett; szintén ebben évben, a kétezer
résztvevővel megrendezett olaszországi világbajnokságon triálban harmadik,
egykerekűs magasugrásban pedig 128
centiméteres világcsúccsal világbajnok
lett (bár személyes rekordja 135 cm).
Mint mondja, heti öt-hat alkalommal
napi négy-öt órát egykerekűzik, ami nem

teher számára, hiszen legjobb barátaival
és legkedvesebb elfoglaltságával tölti az
idejét. Ennek a sportágnak nincs szövetsége, a fiúk nem tartoznak egyesülethez, nincs edzőjük, az erőnléti edzéseken
Ernő segíti a fiatal sportolókat.
A Klebelsberg iskola sportszempontból az egyik legjobban felszerelt kerületi
iskola. Évekkel ezelőtt a tornacsarnokban egy komoly méretű és minőségű
mászófalat építettek, aminek fontos szerepe lett a Horváth család életében. A házaspár ekkor kezdett a kuriózumnak számító sportággal foglalkozni, és a gyerekek
is rendszeresen velük tartottak. A most
tizenöt éves Laura tízévesen akart először
falra mászni.
– Mindig szerettem a tornacsarnokban játszani, kötélre mászni, hintázni.
A mászófal is érdekelt, és amikor láttam,
hogy az osztálytársaim ügyesebben másznak, meg akartam mutatni, hogy nekem
is megy.
Ma már Laura számára is többet jelent
a falmászás, mint egyszerű hobbi. Több
Európa Kupán is indult már, és mindig
az első tíz között végzett. Magyarországon
többszörös felnőtt bajnok a mászás minden kategóriájában (gyors, nehézségi,
boulder), de – ahogy fogalmaz – a szíve
csücske a nehézségi mászás.
Ernő egy barátjával diáksport-egyesületet vezet, amelynek egyik erőssége a
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tollaslabda. Természetesen az összes gyerek kipróbálta ezt is, de csak a legkisebb,
a most hatodikos Botond szeretett bele
igazán.
– A tollaslabda mellett kézilabdázni és
snowboardozni is nagyon szeretek. A tollaslabda egy nagyon élvezetes játék, és ha
valaki jól csinálja, és erős ellenféllel játszik, akkor nagyon fárasztó is. Heti négy
edzésem van, és szinte minden hétvégén
verseny. Most az országos diákolimpiára
készülök, szeretnék ott jó eredményt elérni.
Botondról az is kiderül, hogy ő a kakukktojás a családban: egyedül neki van
zenei tehetsége is, dobol és gitározik.
Barátaival zenekart alapított, amely saját
szerzeményeket játszik, és amelynek ő a
gitáros-énekese.
Emese biológiát és testnevelést tanít
az otthonuk közelében lévő Klebelsberg
iskolában, és többféle mozgásfajtában
is tart edzéseket. A délutáni falmászásedzésen gyerekei a segítői. Nézetei szerint a sport nemcsak önfegyelemre tanít:
általa egymásra is megtanulnak figyelni a
gyerekek.
– A sportnak köszönhetően sok időt
tölthetünk el együtt, ami nagy öröm nekünk. Egy kamasz már nem igen akar
közös programot szervezni szüleivel, de
sportolni, például síelni sokáig lehet
együtt. Igyekszünk elkísérni a gyerekeket
(és ők egymást is) a versenyeikre, együtt
drukkolunk. Nagyon nagy élmény volt az
idei nyár, amikor Laurát és Kristófot is
elkísértük. Amikor Kristóf megugrotta a
világcsúcsot, odament hozzá az ORF TV,
hogy riportot készítsenek vele, a nézők
pedig egy emberként tapsoltak neki. Felejthetetlen élmény volt!
A család sokat kirándul, télen síelni
járnak. A szülők végzett síoktatók is, ráadásul – Emese büszkén meséli – Kristóf
is remek pedagógusnak bizonyult, amikor az egyik sítábor alkalmából önállóan
vezetett egy csoportot. Azóta van olyan,
aki csak őrá bízná gyermeke oktatását.
– Minden embernek fontos a sikerélmény és az, hogy tartozzon valahová, ahol
szeretik, elismerik – véli a családfő. – Ezt
megadja gyerekeinknek a sport, és talán
megóvja őket a káros szenvedélyektől is.
Időközben a gyerekek lassan szedelőzködnek, kezdődik a délutáni edzés.
A szülőkkel még sokat beszélgetünk iskoláról, tanítási módszerekről, a mindennapos testnevelés tervéről, a tömegsport
fontosságáról. Emese vasárnap délutánonként családi napot tart a Klébi tornacsarnokában, amikor mindenki kipróbálhatja a falmászást. Ernő szívesen látna
hazánkban is több nyitott tornatermet,
több gördeszka- és BMX-pályát, ahol
nyugodtan hódolhatnának szenvedélyüknek az extrémsportok szerelmesei.
Péter Zsuzsanna

MOZGÁSBAN
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Ingyenes jóga fiataloknak
Meglepő és manapság igen szokatlan kezdeményezésről kaptunk hírt: egy hidegkúti
jógaközpont ingyen tart jógaórákat fiataloknak. Az oktató nem más, mint Veres András, a Sivananda Jógaközpont igazgatója, jógaoktató. András civil hivatását tekintve
utasszállító repülőgép-kapitány volt, negyven év repülés után vonult vissza.

A Sivananda Jógaközpont és annak vezetője, Veres András a maguk eszközeivel szeretnének hozzájárulni a felnövekvő generáció
testi és lelki egészégének megalapozásához.
Idén szeptembertől ingyenes hatha-jóga
alaptanfolyamokat indítottak 12 és 19 év közötti diákoknak. – A fiatal korban elkezdett
jóga hozzájárul a felnőtt élet megalapozásához. Segít a kreatív, magabiztos, a saját és
környezete egészségéért felelős felnőtt személyiség kialakulásában, az olyan gyakorlással megszerzett képességek pedig, mint
az állóképesség és a koncentráció, jól hasznosíthatók az iskolai tanulásban és később a
munkában is – vallja Veres András, aki 1987
óta foglalkozik a jógával.
Mint mondja, a fiataloknak szeptemberben indított ingyenes tanfolyammal kapcsolatban igen kedvezőek az első tapasztalatok:
többen nemcsak a testmozgás új formáival
ismerkedtek meg, hanem számos egyéb, addig ismeretlen információhoz is hozzájutottak. A csoport egy része Budapest távolabbi
kerületeiben lakik, ennek ellenére vállalták

a hosszabb utazással járó áldozatot, csak
hogy részt tudjanak venni egy-egy foglalkozáson. Jó lenne, ha több második kerületi
fiatal is tudomást szerezne erről a nonprofit
kezdeményezésről, és csatlakozna a tanfolyamhoz.
Az ingyenes tanfolyam célja, hogy a fiatalabb korosztályt is megismertessék a jóga
pozitív hatásaival, amelyek ebben a korban
különösen fontosak. A koncentráció képességének erősítése, az egészséges gerinc- és
testtartás kialakítása, a stressz és a belső
feszültségek oldása, a lelki egyensúly és a
belső harmónia megtalálása, valamint a pozitív gondolkodás és az önbizalom erősítése
mind-mind elérhető a jóga által. A tanfolyam magában foglal olyan ismereteket is,
amelyekkel a testi és lelki egészség, illetve
az állóképesség egyszerűen megteremthető
és fenntartható. Szeretettel várják a tanfolyamra azokat a második kerületi – és különösen a hidegkúti – fiatalokat, akik szeretnének tenni valamit testi és lelki egészségük
érdekében.

A Sivananda Jógaközpont (1028 Szegfű utca 2., bejárat a Galóca utca felől)
a Spirituart Jóga Alapítvány irányítása alatt működik, 1996 óta folyamatosan.
A tanfolyamra 12 és 19 év közötti diákokat várnak, heti 1 alkalommal, 8 héten
át minden csütörtök délután 16–18 óráig. A tanfolyam hatékonysága érdekében
maximum 16 főt tudnak fogadni, ezért előzetes regisztráció szükséges a honlapon
keresztül, a csatlakozás folyamatos. Bővebb információ: www.sivananda.hu.
Mikulás- és karácsonyvárás. Advent időszakában sok színes és szép élményt nyújtó
programmal várja a gyerekeket a Klebelsberg Kultúrkúria. DECEMBER 7-ÉN 10, 12.30, majd
14.30-tól Szent Miklós legendájáról tudhatnak meg többet azok, akik megtekintik a Napsugár
Bábszínház előadását. (Jegyár: 900 Ft.) Nincs karácsony Kolompos nélkül. DECEMBER 14-ÉN 9 és
10.30 órakor kezdődik a népszerű együttes Kiskarácsony, nagykarácsony című zenés mesejátéka,
amelyben a téli ünnepkör szokásai, dalai elevenednek meg. (Jegyár: 900 Ft.) DECEMBER 8-ÁN
15 és 19 óra között gyertyamártásra, 16-ÁN ugyanebben az időpontban pedig mézeskalácskészítésre várják a vállalkozó kedvű családokat. (1028 Templom utca 2-10.)

8. OLDAL

HIRDETÉS

F ul l pano r ám ás
A ház a Balaton-Felvidéki
Nemzeti Parkban egy hegy
oldalába épült, amit, mint
Toscanaban, szőlőbirtokok
vesznek körül. Ritka pazar
kilátás nyílik a Balatonra,
a hegyekre.

balatoni

nyaralóó
elad

HIDEGKÚTI POLGÁR

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:

Honlap:
www.mencsvar.hu
A házról készült
videót megtalálja
,,Full panorámás
balatoni nyaraló”
néven a Youtube-on.
Érdeklődni: 30/213-6627

Veszprém megye, Mencshely

Alapterület: 90 m²
Telekterület: 830 m²

Szobák száma: 4
Épület szintjei: 2
Tetőtér: beépített – tovább bővíthető
Villany: van
Csatorna: van

Ár:

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.

18.5 M Ft

Családi Ingatlan
Ingatlanértékesítőket
keresünk Budapest
II., I. és XII. kerületeibe.
Az első két hónapban
fix jövedelem,
adminisztrációt és céges
telefont biztosítunk.
Jó helyismeret
és számítógépes alapismeret
szükséges,
a többit megtanítjuk!

Jelentkezés: csic@csic.hu
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(ének-gitár, rock, basszus, klasszikus)

a pasaréti Szabó Lőrinc iskolában,
ti

valamint a hidegkú

Ökumenikus iskolában
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Tokodi József 06 30 858-6151
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„Célom a fájdalom hatékony,
gyógyszermentes csillapítása!”
Most az állapotfelmérés térítésmentes
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Életjáradékot
fizetnék 75 év fölötti
nyugdíjasoknak,
várom jelentkezését.

Tradicionális jóga

alapoktól a jógaoktatói szintig.

dr. Lukács István

Háziorvos, Akupunktőr,
Orvos-természetgyógyász
Gerincterapeuta

06 70 596-6511

www.harmoniaoldal.hu

WWW.SIVANANDA.HU

www.facebook.com/www.sivananda.hu

•

Telefon: 06 30 689 9284
1028 Budapest, Szegfű utca 2.
joga@sivananda.hu

