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Hidegkúti polgárok a rendészeti központban
HIDEGKÚT BIZTONSÁGÁÉRT

Pesthidegkút közbiztonsá
ga és a bűnmegelőzés volt a
téma a Budaligeti Polgári Kör
május 14-ei összejövetelén,
amelyen sokan vettek részt
a városrészben élők közül.
A máriaremetei Cserkészház
ban tartott civil fórum vendé
ge Seres Ernő rendőr őrnagy,
II. kerületi rendőrkapitány
volt, aki az előző egy év ese
ményeiről számolt be, majd
közbiztonsági tanácsokat adott
a jelenlévőknek.
A résztvevők ellátogattak a
Rezeda utcai Hidegkúti Ren
dészeti Központba, amelyet
tavaly decemberben Láng Zsolt
polgármester Pintér Sándor
belügyminiszter jelenlétében
adott át a kerületrész lakóinak.
(Folytatás a 2. oldalon)

Több út és útszakasz
is megújul

Több utca és útszakasz újul meg idén Pest
hidegkúton. A rossz állagú Mikes Kelemen
utcában a terepviszonyok miatt az aszfalt
mellett térkőburkolatot (viacolort) is
használnak a kivitelezők. A beruházás két
ütemben zajlik – a tervek szerint június
közepére készül el a 335 méter hosszú utca
teljes rekonstrukciója.
(Folytatás a 3. oldalon)

A hősök napja

Május utolsó vasárnapja nemcsak a gyermekek, hanem a magyar hősök napja is. A 2001
óta törvényben rögzített emléknap alkalmából május 26-án szentmisét és koszorúzást
tartottak Pesthidegkúton az Ófalui Sarlós Boldogasszony Plébániatemplomban és a
templom előtt álló hősi emlékműnél. A Politikai Foglyok Országos Szövetsége, a Budai
Nemzetőrség és a Német Nemzetiségi Alapítvány által szervezett megemlékezésen
az önkormányzat nevében koszorút helyezett el Skublicsné Manninger Alexandra
képviselő és Csabai Péter, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat elöljárója.
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KÖZÉRDEKŰ

Fontos téma a közbiztonság

KÖZÉRDEKŰ ADATOK
Hidegkúti Rendészeti Központ

Városrendészet,
Rendőrség

Szociális és Gyermekvédelmi Iroda
pesthidegkúti ügyelete

HIDEGKÚTI POLGÁR

1028 Rezeda utca 10.
Tel.: 274-6073 (0-24 órás ügyelet)
Tel.: 274-7063 (Rendőrség,
hétfőt-péntek: 8.00–16.00)
E-mail: hrk@masodikkerulet.hu

Városrendészet:
hétfő: 13.30-18.00
szerda: 8.00-16.30
péntek: 8.00-11.30
Rendőrség:
hétfőt-péntek: 8.00–16.00

1028 Rezeda u. 10.

Minden páros pénteken
8.00–11.30-ig.

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

(Folytatás az első oldalról)

Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala
Kihelyezett Iroda Pesthidegkút
1028 Máriaremetei út 37.
Tel.: 376-5966

Időpontfoglalás
Tel./fax: 376-8678
Web: www.magyarorszag.hu
A helyszínen személyesen

Hétfő: 8.00–18.00*
Kedd: 8.00–16.00*
Szerda: 8.00–16.30*
Csütörtök: 8.00–16.00*
*ebédidő: 12.15–13.00
Péntek: 8.00–13.00

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

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 (185×261 mm)

85 000 Ft + áfa

70 000 Ft + áfa

1/2 (185×129 mm, 91×261 mm)

45 000 Ft + áfa

40 000 Ft + áfa

1/4 (91×129 mm, 185×63 mm)

30 000 Ft + áfa

25 000 Ft + áfa

1/8 (91×63 mm, 44×129 mm)

20 000 Ft + áfa

15 000 Ft + áfa

1/16 (44×63 mm)

8000 Ft + áfa

7000 Ft + áfa

Hirdetésfelvétel a következő Hidegkúti Polgárba: 2013. július 3-án 12 óráig a 316-3410-es
telefon/faxszámon, vagy a ludwig.dora@masodikkerulet.hu e-mail címen.

Több éves hagyomány, hogy a Budaligeti Polgári Kör közbiztonsági
fórumot szervez Pesthidegkúton. A rendezvényre rendszeresen meg
hívást kap Seres Ernő rendőrkapitány, akivel a lakók megoszthatják
véleményüket, meglátásaikat a rendőrség működésével, valamint a
környék közbiztonságával kapcsolatban.
– Rendezvényünkön baráti hangulatú beszélgetés keretében tájékoz
tatjuk egymást a rendőrséget és a közbiztonságot érintő kérdésekben,
valamint a legközvetlenebb forrásból hallhatunk konkrét bűnesetek
felderítéséről is – mondta el Fülöp Tibor, a civil szervezet vezetője. – Az
elmúlt évben nagy előrelépést könyvelhettek el a pesthidegkútiak a
közbiztonság javításában, hiszen az önkormányzat a Rezeda utcában
felépítette a Hidegkúti Rendészeti Központot, ahol a városrendészek
és a rendőrök látnak el közös szolgálatot.
Fülöp Tibor hangsúlyozta, hogy a rendészeti központ avatása óta
sok pozitív visszajelzés érkezett a lakosságtól: ez egyrészt annak
köszönhető, hogy a közterületi ügyintézés miatt nem kell a Város
rendészet belvárosi ügyfélszolgálatára utazni, másrészt annak, hogy
a rendőrök is többet járőrözhetnek Pesthidegkúton, amióta irodát
kaptak az épületben. A térfigyelő kamerának köszönhetően a hideg
kúti városrészközpont és a máriaremetei bazilika parkja is állandó
felügyelet alatt áll. Fülöp Tibor elmondta azt is, hogy a kapcsolat
tovább erősödött a helyi polgárok és a rendőrség között, a környék
közbiztonságának javulásában fontos szerepet betöltő térfigyelő
rendszert pedig érdemes lenne tovább bővíteni.
A fórum résztvevői ellátogattak a rendészeti központba, ahol a
városrendészet és a rendőrség munkatársai bemutatták a tavaly
decemberben átadott munkahelyüket, valamint a térfigyelő rendszer
központját.
– A bűnmegelőzés mindig része ezeknek a beszélgetéseknek, ami
nagyon hasznos, hiszen nem lehet elégszer ismételni mindazt, amivel
a pesthidegkúti lakók elkerülhetik az áldozattá válást – emelte ki Seres
Ernő a központ bejárásán. – A mostani fórumon elsősorban az idős
korúakkal szemben elkövetett, vagyon elleni bűncselekményekről,
illetve azok megelőzéséről beszélgettünk, valamint arról, hogy egy
lakóközösség mit tehet a közbiztonság javításáért.
A kapitányságvezető megjegyezte: a mai világban a kölcsönös,
egymás iránti figyelem a bűnmegelőzés egyik kulcsa lehet, ugyanúgy,
mint a lakosság és a rendőrség közötti együttműködés.
Szabó Gergely

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, szerkesztoseg@budaipolgar.hu)
Főszerkesztő: Tóth Ildikó (toth.ildiko@budaipolgar.hu),
Szerkesztők: Ludwig Dóra, Péter Zsuzsanna, Szabó Gergely – Munkatárs: Szentirmai-Zöld Máté – Fotó: Eisenmann József
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Júniusban készül el a Mikes Kelemen utca

Télen is sok problémát okozott a rossz minőségű út: egy alkalommal a hókotró is felborult
a Mikes Kelemen utcában

(Folytatás az első oldalról)
A II. Kerületi Önkormányzat idén több ut
cát is felújíttat, köztük mintegy 54 millió
forint saját költségvetési forrásból a spe
ciális terepadottságokkal rendelkező Mi
kes Kelemen utcát. A rossz állagú burkolat
helyett az erős alapra részben hengerelt
aszfaltréteg kerül.
Az utca középső, nagyon meredek szaka
szán térkőburkolatot (viacolort) építenek,
az útépítőgép ugyanis – technikai okokból
– nem tudja az előírásoknak megfelelően
és biztonságosan elteríteni az aszfaltot.
A Polgármesteri Hivatalban arról tájékoz
tatták lapunkat, hogy az út vonalvezetése is
változhat. A felújítást megelőzően az ön
kormányzat és az útépítő vállalat egyeztetett

A lakókkal egyeztetve épül
a Mikes Kelemen utca

a lakókkal, akik az utca egyik oldalán egy
kicsivel több területet szeretnének nyerni
a házak előtt.
A Mikes Kelemen utca meredek sza
kaszán az építőknek ugyanakkor ügyel
niük kell az utcában futó csatornahálózat
elhelyezkedésére is, valamint arra, hogy
a szakasz túloldala meredek partfalban
végződik. Minden egyes centiméternyi
változtatás külön kihívás a kivitelezőknek
és a lakóknak is, hiszen a szűk, lejtős ut

cában a gépkocsik behajtási lehetőségét is
biztosítani kell.
A kivitelezők elsőként a Zrínyi és a Csur
gó utca között dolgoznak, majd a Rodostó
utcáig terjedő szakasz készülhet el.
A Mikes Kelemen utcán kívül hamarosan
új alapokat és burkolatot kap a Szent József
utca is, valamint megújul a Kertváros utca
50 méteres szakasza. A rövid Líra utca fel
újításával már végeztek a kivitelezők.
Sz. G.

Évadnyitó a Hidegkúti Horgásztónál

Május 25-én délelőtt horgászversen�
nyel nyitotta meg nyári évadát a Hidegkúti
Horgásztó és környezete – zöld közösségi
tér. Miközben a versenyzők a vizet lesték,
a tóparton zöldág-vetélkedőn, illetve nö
vény- és állatismereti játékokon próbál
hatták ki tudásukat a vállalkozó szellemű
résztvevők. Bőhm András biológus veze

tésével védett madarainkat ismerhették
meg közelebbről az ifjú madárbarátok.
A horgászverseny eredményének ki
hirdetésére a Klebelsberg Kultúrkúriában
került sor. A legügyesebbek tíz-, illetve
húszalkalmas horgászbérletet, az első he
lyezett fél éves korlátlan horgászbérletet
nyert a Hidegkúti Horgásztóra.

A horgászat szabályai:
A horgászathoz érvényes állami horgászjegy és -igazolvány
szükséges. Horgászni naponta 7 és
20 óra között lehet. A napijegy ára
felnőtteknek 1500 Ft, gyermekeknek
14 éves korig 1000 Ft. A jegyet a Klebelsberg Kultúrkúria (1028 Budapest,
Templom utca 2-10.) információjánál
lehet megvásárolni hétfőtől péntekig
10.00–17.00 között.
A tóban csak sporthorgászat engedélyezett, a megfogott nemes és egyéb
halakat kíméletesen vissza kell helyezni
a vízbe. Horgászni lehet szabadon
választott felszereléssel, úszós vagy
fenekező készséggel, 2 db horgászbottal, 1 db egyágú horoggal.
Ragadozóhalakra tilos horgászni,
ahogy a vízről és a partról történő
etetés is tilos (kizárólag az etetőkosárban elférő etetőanyag mennyiségének
bejuttatása engedélyezett).
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ÓVODA–ISKOLA

HIDEGKÚTI POLGÁR

Ökus diákok Mosbachban

A Máriaremete–Hidegkúti Ökumeni
kus Általános Iskola 2000 óta tart fenn
testvériskolai kapcsolatot a Mosbachban
működő Müller-Guttenbrunn iskolával.
Az együttműködés keretében évente fel
váltva látogatja meg egymást a két iskola
alkalmanként 20-25 fős gyerekcsoportja.
Idén április 22-27-ig már a hatodik ma
gyar diákcsoportunk utazhatott Németor

szágba. A fogadó családok rendkívüli ven
dégszeretete és a mosbachi pedagógusok
által szervezett számos érdekes program
segítette a hidegkúti diákok németnyelvismeretének elmélyítését.
A hét során először betekinthettünk az
ottani iskolai életbe, fogadott bennün
ket Michael Keilbach polgármester úr a
városházán, majd az iskolaigazgató Dirk

Postaládánkból

Katt-katt, és íme a varázslat
Ma már – mint ismeretes – a mindennapi életben az idősebb korosztálynak
is nélkülözhetetlen a számítógép használata, mert így hivatali, és más, otthonról történő ügyintézésre, kapcsolattartásra, tájékozódásra, új ismeretek
szerzésére nyílik lehetőségünk, ily módon könnyítve mindennapi gondjaink
megoldását. A II. Kerületi Önkormányzat és a Klebelsberg Kultúrkúria szervezésében a Máriaremetei út 37.-ben évek óta a számítógép és az internet
érdekes világával több csoportban ismerkedhetnek a tudásra szomjas idősebb
emberek. A tanfolyam célja szerint alapvetően arra ad lehetőséget, hogy minél
többen elsajátíthassák a számítógépkezelés és az internetezés tudományát.
A résztvevők Polgár Mária vezetésével megtanulhatják az alapfogalmakat,
majd elkezdődik az internet félelmetesnek, bizonytalannak hitt világában
az eligazodáskeresés, amely mindennap új élménnyel gazdagít.
Az internet azonban nemcsak tájékozódást, szórakozást jelent, hanem
megkönnyíti életünket, megszabadít a sorbanállástól, hiszen ügyeinket ma
már megoldhatjuk otthonról is. Regisztrálás után számtalan ügyet intézhetünk például a kormányhivatalnál, az önkormányzatnál, a szolgáltatóknál, a
biztosítónál vagy a bankoknál. Ez a tudás megkönnyíti életünket, és emellett
jó érzést is jelent jó közösséghez tartozni.
Mária számára fontos a közösségi összetartozás erősítése. Ezért is szervezett május 7-én baráti összejövetelt a csoportok részére a Klebelsberg
Kultúrkúriban. A résztvevők a jó hangulatú találkozón saját készítésű süteményekkel lepték meg egymást. Polgár Mária türelmes tanításával mindenkit
megtanít azokra az alapvető ismeretekre, amelyben fontos szerepet kap a
rendelkezésre álló számítógépek
naprakészsége. Ebben nyújtott
segítséget a Raiffeisen Bank a
Kultúrkúriával együttműködve,
és gondoskodott a géppark cseréjéről is. A tanfolyam minden
résztvevője hálával tartozik az
II. Kerületi Önkormányzatnak, a
Klebelsberg Kultúrkúriának és a
tanfolyam vezetőjének.

A tanfolyam résztvevői

Wendel-Frank vezetett végig a város neve
zetességein. A házigazdák és vendégeik
gyorsabb összebarátkozását egy jó hangu
latú bowlingozás segítette elő.
Másnap, Stuttgartba tett látogatásunk
során a tartományi parlament, a Landtag
működését ismertette meg velünk Peter
Hauk, a CDU frakcióvezetője, aki készség
gel válaszolt a gyerekek kérdéseire is.
A már hagyományos „Familientag” ke
retében csütörtökön a házigazda családok
szerveztek egyénileg vagy más családok
kal összefogva programot az ÖKU diák
jai számára: szenzációs járműkiállítás a
sinsheim-i technikai múzeumban éppúgy
szerepelt a palettán, mint traktorral törté
nő burgonyavetés.
A pénteki kirándulást (Felsenmeer)
és bobozást követő búcsúesten megkö
szöntük házigazdáinknak az egész heti
figyelmességet, vendégszeretetet, majd
meghívtuk a következő német gyerekcso
portot 2014 májusára, amit kinti kollégá
ink örömmel fogadtak.
A diákcsereprogramot kezdettől fogva
támogatja a II. kerületi Német Kisebbségi
Önkormányzat, amit ezúton is köszönünk
nekik. Marosvári István (az iskola némettanára)

Tengernyi gyerek hullámzott
a Víz világnapján

Interaktív műalkotással készültek a Víz világnapjára a Co
menius iskolai együttműködés programban résztvevő diá
kok a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnáziumban
március 22-én. A környezettudatos életmódra és az élővilág
megóvására helyezték a hangsúlyt a fiatalok, akik idén is se
gítségül hívták az alsós diáktársaikat és a tanítókat. A gyere
kek közös alkotása egy „élő” hullám volt. Minden résztvevőt
előre megkértek, hogy a világnaphoz illően kék pólóban,
kezükben egy papírhallal jelenjenek meg az adott idő
pontban az iskola folyosóján. Mint azt egy videófelvételen
is megörökítették, a diákok a kézmozgásukkal egy hosszú
hullámot szimbolizáltak. Feladat volt az is, hogy az osztályok
készítsenek el egy kiválasztott vízi állatot jelképező plakátot.
A papírhalakkal együtt a tablók még most is a gimnázium
folyosóját díszítik. A látványos hullámzást megörökítő fil
met a Comenius Programban résztvevő diákok küldöttsége
magával viszi Helsinkibe, ahol a projekt záró konferenciáján
bemutatják majd a partneriskolák diákjainak.
Scheftsik Laura és Holczer Léna
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A legszárazabb műfajtól
a Szeretet-versekig

Harminc éven keresztül láthatták a tévénézők a képernyőn Murányi Lászlót.
Bár a Magyar Televízió egykori szerkesztő-műsorvezetője már visszavonult,
a versszerető közönség továbbra is találkozhat vele. „Szeretet-versek” című,
a magyar irodalmat Balassi Bálinttól Márai Sándorig felölelő, önálló irodalmi
estjével járja az országot. Adyligeti otthonában találkoztunk vele, ahol versekről, a szép beszédről, a népszerűségről és a filmezésről beszélgettünk.

Évtizedeken keresztül láthatták a nézők
a Magyar Televízióban, egy ország ismerte.
Nem volt nehéz otthagyni a képernyőt, és
lemondani a népszerűségről?
1994-ben a hazai történelem hozta így.
Magam döntöttem. Az idősebb korosztály
ból mai napig vannak, akik rám köszönnek.
A hírszolgáltatás a legszárazabb műfaj, har
minc évig voltam a Híradó és A Hét munka
társa. Mint a háborúban – ez az idő duplán
számít. Bár voltak nyugodalmasabb idősza
kok, mégis mindennap bizonyítanom kellett,
ez rengeteg munkát jelentett és sok utazást.
A családom keveset látott. Ezzel együtt sze
rettem, jókedvvel dolgoztam, és igyekeztem
megőrizni politikai függetlenségemet. Pedig
annak idején nemcsak az számított, hogy mit
tesz az ember az asztalra, hanem például az
is, hogy mit válaszol arra a kérdésre, hogy
„Honnan jöttél? Vagyis, hogy az apád párt
titkár vagy pap?” Az enyém pap volt. Mindig
büszkén emlegetem, hogy a gyóni paplakban
születtem, ahol – a méltatlanul elfeledett –
Gyóni Géza költő is, akinek az édesapja szin
tén evangélikus lelkész volt. Örülök annak,
hogy a II. kerületben parkot neveztek el Gyó
ni Gézáról a közelmúltban.
Beleszületett a költészet szeretetébe?
Bele is nőttem, hiszen Petőfi szülőhelyén,
Kiskőrösön 5 éves koromtól cseperedtem
felnőtté. Mindig humán érdeklődésű voltam,
gyerekkorom óta szeretem a verseket. Ami
kor a gimnáziumban feladtak öt-hat memo
ritert, én legtöbbször kétszer annyit mond
tam el és „csak úgy” megtanultam a Toldit
is. Felnőtt fejjel újra rátaláltam a versekre,
televíziós pályafutásom utolsó éveiben már
felléptem előadóművészként. Ezután a pol
gári és egyházi közösségek, az iskolák kézről
kézre adtak. Békés megyétől Sopronig sok
vidéki városban jártam. Az első estemet Kis
kőrösön tartottam, az ötvenedik fellépésem
Zebegényben volt, a legutóbbi pedig Győr
ben. Szívesen megyek, nagyon fontos, hogy
az emberek halljanak szép verseket, gondo
latébresztő alkotásokat.
Miért nevezi Szeretet-verseknek?
A szeretet hiánycikk az egész világban,
ezért választottam az est témájául és címéül.
Szeretetet csak szeretettel lehet pótolni. Ezek
a versek sokszor sokféleképpen beszélnek
a szeretetről, még ha egyik költőnek sincs
ilyen című költeménye. Három nagy téma
köré épül az előadás: a szeretet-szerelemről

A Chinoin Gyógyszergyárban 1955-től segédmunkásként,
később laboránsként dolgozott. A Magyar Rádió bemondója lett, majd a Magyar Televízióba került. l969-től a
TV Híradó szerkesztője, műsorvezetője. 1975-ben az
ELTE Állam és Jogtudományi Karán felsőfokú képesítést
szerzett. Dolgozott A Hét című műsorban, és több dokumentumfilmet is készített. A Magyar Rádió határon
túli magyarokhoz szóló „Szülőföldünk” című adásában
évekig a Napi Krónika szerkesztő-műsorvezetője. l984-től
parlamenti tudósító, 1991-től a Parlamenti Napló szerkesztőségvezető főmunkatársa, felmondásáig, 1994-ig.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának c. egyetemi docense, sajtó- és médiajogot
tanított hét éven át.

szólnak az első csokorba tartozó versek, a
következő részben az Istenszeretetről, a hit
ről mesélek, és végül a hazaszeretetről szóló
költemények zárják az estet. Három gyertyát
viszek magammal, amikor az egyik részből
a másikba érek, gyertyát gyújtok. Az asztalt
Gyóni- és Petőfi-kötetek díszítik. Utóbbi
költőt a legnagyobbnak tartom. Huszonhat
évesen halt meg, több mint hatszáz verset írt,
nagyszerű kerek életművet alkotott nagyon
rövid idő alatt. Mi mindent írhatott vol
na még, ha megérte volna az Arany János-i
öregkort! De ezeken kívül Vörösmarty, Arany,
Kölcsey, Reményik, Ady, Juhász Gyula, Nagy
László, Márai és Wass Albert művei is szere
pelnek a repertoáromon.
Fiatalok is eljönnek az estekre?
Kevesen. Pedig örülnék, ha minél gyakrab
ban hallanának szép magyar beszédet, amit
a televíziókból csak legritkábban hallanak.
A fiatalok a számítógép előtt csak a rövidített
szavak és a tőmondatok használatában vál
hatnak jártassá, ezért köznapi fogalmazásuk
szűkszavú, színtelen. Mert hisz a szókincs
csak sok olvasással, verstanulással gyarapod
hat, régi igazság ez. Ha valaki később mégis
olyan pályát választ, ahol szüksége van a szép
beszédre, mindenképp arra biztatnám, hogy
menjen el beszédtanárhoz. Sokan nem gon
dolják, de néhány hónap gyakorlással meg
lehet tanulni szépen, érthetően beszélni, ami
bizonyos foglalkozásoknál alapkövetelmény.
Ha jól tudom, Ön többek között a szép
beszédet is tanította.
Igen, de nem azzal kezdtem tanári pálya
futásomat. Amikor otthagytam a Magyar Te
levíziót, nem sokkal utána felkért a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudo

mányi Karának alapító dékánja, dr. Zlinszky
János, hogy tanítsak médiajogot. Óriási kihí
vás volt, gyakorlatilag fel kellett építeni egy
új tantárgyat. „Beköltöztem” az Országgyű
lési Könyvtárba, hogy megírjam a tanításhoz
feltétlenül szükséges jegyzetet. Egy év felké
szülés után kezdtem tanítani, röviddel utána
az egyetem Bölcsészettudományi Karán is.
Csaknem hét évig maradtam ott.
A színészi pálya sosem vonzotta?
Dehogynem! Rég volt, de büszke vagyok
rá, hogy 1964-ben filmszerepet kaptam
Szabó István első játékfilmjében. Az Álmo
dozások korában együtt játszhattam Bálint
Andrással, Halász Judittal, Sinkovits Imré
vel. Annak idején Szabó a Magyar Rádióban
is tartott szereplőválogatást, részt vettem
a próbafelvételen, és beválogatott. Így ta
lálkoztam a színészmesterséggel, nem volt
előzménye, és folytatása sem. De a filmké
szítéssel kapcsolatban maradtam, hiszen
a Híradó mellett dokumentumfilmeket is
írtam, rendeztem. Az Országjáró című mű
sorba forgattam anyagokat, utoljára pedig hét
éve az 56-os Magyarok Világszövetsége kért
föl, hogy a történelmi esemény 50. évfordu
lójára készítsek filmet. Kikötötték, hogy 56
perc legyen. Magam forgattam, készítettem
az interjúkat, írtam és mondtam alá az ös�
szekötő szöveget. Elkészült az Ilyen nagy do
log a szabadság? című dokumentumfilmem,
amelynek Nagykovácsiban volt a bemutatója.
A Lakitelki Filmfesztiválon különdíjat nyer
tem vele, amelyet Zsigmond Vilmos világ
hírű, Oscar-díjas operatőrtől vehettem át,
aki a díjkiosztón külön, őszinte elismerését
fejezte ki a filmért.
Novák Zsófi Aliz
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Az elrekvirált lovak

A legtöbb hátasló addigra már ugyanis kocsit húzott, vagy a frontra
vitték. A magyar Honvédelmi Minisztérium azonban az átengedés
alól mentesítette az udvartartásokhoz és a postához tartozó lovakat,
a tűzoltók, a papok, az orvosok, az állatorvosok és a köztisztviselők
lovait, amelyekre hivatásuk ellátásához szükségük volt. A meg
szállók azonban senkivel sem tettek kivételt.
Miután befejeződött a háború, a lovakat szabályos járlatlevéllel (a korábbi marhalevél kiterjesztése a nagyobb háziállatokra)
a legtöbb gazda visszakapta ugyan, de mint a szovjet hadsereg
tulajdonát (!). Etetésük, gyógyításuk persze a „haszonbérlőket”
terhelte. A faluból kivinni vagy eladni tilos volt az állatokat, ezért
lóhoz jutni sem lehetett.
Pesthidegkút Nemzeti Bizottságától kért lovat dr. Murin Lász
ló községi orvos és Kretz György temetkezési vállalkozó is, aki
ráadásul „közérdekű vállalattal
bírt”, hiszen nemcsak halotta
kat, hanem betegeket is szállított,
valamint a községi tűzoltószerel
vények vontatását végezte. Kéré
süket elutasították, mint ahogyan
Kozák József kútmester érveit sem
vették figyelembe:
„Alulírott azon kéréssel fordulok
a t. Nemzeti Bizottsághoz, hogy részemre, illetőleg részünkre egy pár
lovat és kocsit kiutalni szíveskedjenek. Kérésemet azzal támogatom,
hogy Pesthidegkút községnek vagyok
kútmestere. Szakmámat a mai nehéz
fuvarozási lehetőségek mellett képtelen vagyok folytatni.
A háború nehéz gazdasági évei alatt
a községben lévő kutak nagy része többé-kevésbé és a község nyilvános kútjai is javarészében elhanyagoltattak,
és így javításra szorulnak. Foglalkozásom népi egészségügyet szolgál, melyet
különösen járványok idején kell fokozatos gonddal folytatni. Hogy kötelességemnek eleget tudjak tenni, ahhoz
az szükséges, hogy cementáru és sóder
álljon rendelkezésemre.
Mivel arra a közeljövőben számítani
nem lehet, hogy olcsó fuvar álljon a kisiparosok rendelkezésére, így
közérdekű munkámat egyáltalán nem, vagy a horribilis fuvarárak
mellett csak olyan árak mellett tudnám elvégezni, melyet a község
lakossága nem tudna megfizetni.
Szociális szempontokat is szabad legyen figyelembe ajánlanom,
ugyanis fiam, aki nekem segítőtársam, fiatal házasember, aki jövőjét
most alapítja meg. Közismert baloldali iparos család nyerne a kérés teljesítése esetén megerősödést az új magyar népi demokratikus életben.”
Noob András Ady Endre utcai mészáros két alkalommal is a
községi elöljárósághoz fordult, hogy utaljanak ki neki egy lovat,
mivel a saját két lovát a szovjetek elvitték. Arra hivatkozott, hogy
18 holdas földjét igaerő hiányában képtelen megművelni, és a
hentes és mészáros ipart ténylegesen gyakorolja Pesthidegkúton.
A hivatal mindkét esetben elutasította kérelmét. Özvegy Stach

Józsefné viszont épp egy másik mészárostól kapott lovat, mint az
a közellátási osztályhoz címzett leveléből kiderül:
„Az orosz megszállást megelőzően (kettő) 2 drb lovam volt, melyek
szabályszerű járlattal fedezve voltak. Az orosz katonaság mind a kettő
lovamat elvette és elvitte. Községházán annak idején azt a felvilágosítást kaptam, hogy menjek el a lómészároshoz,
és ott válasszak magamnak lovat –, ha egyáltalán van olyan, amelyet érdemes gyógyítani. Kettőheti utánjárás után a Bőle András
mészárosnál találtam ezt a lovat. Éppen le
akarták vágni. Kértem az ott lévőket tekintettel, hogy az én lovaimat elvitték – adják nekem ezt a lovat. Bőle mészárosnál jelen lévő
segédek örömmel adták oda, s a következőket
mondották, vigye csak ezt a gennyes gamot
(gebét) legalább megszabadulunk ettől a sovány gennyes lótól.
A ló elhozatal f. évi január hó végén volt.
Minden pénzem a lóra áldoztam. Gyógykezeltettem, etettem, csak hogy legyen belőle
valami. A lovat sikerült is meggyógyítanom.
A községházán kértem és kaptam is rá szabályszerű járlatot. Mind a mai napig a község
által kijelölt földeket szántottam és a közellátás részére fuvaroztam. Tehát a köznek
dolgoztam. Magánfuvarozást nem végeztem.
Ma, vagyis (1945) május hó 15-én megjelent lakásomon Joon János solymári lakos
két solymári rendőr kíséretében és a következőket mondották: menjek azonnal velük a
pesthidegkúti rendőrséghez lómegbeszélési
ügyben. […] A rendőrparancsnok úr mindjárt azt mondotta, hogy a lovat adjam oda.
Én kértem, hogy legyen szíves a Joon által
hozott és az általam átnyújtott járlatokat […] összehasonlítani. Parancsnok úr azt mondotta, hogy Ő ehhez nem ért. Ellenben minden
kivizsgálás nélkül kötelezett a lónak Joonnak való átadására, a járlatot
pedig a solymári rendőröknek adta át.
Ezt az intézkedést úgy sértőnek, mint a helybeli közellátás részéről
helytelennek találom. Tekintettel, hogy én fuvaros voltam a békében
és most is kizárólag ez biztosította volna megélhetésemet, ennél fogva
azon kérelemmel fordulok a közellátási osztályhoz, hogy részemre a
lovat visszaítéltetni kegyeskedjenek.”
A levéltári iratokban nem szerepel többet az özvegy fuvarosné
neve, így nem tudni, mi lett a lovával. Csak az bizonyos, hogy
miután a szovjet katonák kivonultak Pesthidegkútról, a fővárosi
hivatalok azonnal jelentkeztek lóigényléseikkel.
Verrasztó Gábor

Forrás: ArchívNet

Buda nyugati része – a környező falvakkal együtt –, ha néha
szükséget látva is, de átvészelte a háborút 1944 teléig. A Vörös
Hadsereg ekkor zárta körül a fővárost az ostromra készülve.
A szovjet katonák karácsony napján vonultak be Pesthidegkútra, parancsnokuk pedig egyik első rendelkezésével elrekvirálta
a helyi lakosok megmaradt lovait.

2013. május 31.
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Duna menti németek
a Néprajzi Múzeum új kiállításán

A Magyarország, Szerbia és Horvátország
egy-egy részét is magában foglaló Dunaháromszögről mondják, hogy „Európa
kicsiben”. Az etnikai összetételét tekintve
rendkívül változatos térségben közel húsz
különböző nemzetiséghez tartozó embe
rek éltek együtt több évszázadon keresz
tül. Sokan közülük, mint a Duna menti
németek is, a XVIII. században telepedtek
le. A XX. század elejéig az itt élők nemcsak
helyi, hanem térségi identitással is ren
delkeztek. A Duna-háromszögben élő né
metek sorsát a második világháború utáni
kitelepítések alapvetően megváltoztatták.
Többségüknek el kellett hagynia szülő
földjét, azon kevesek, akik ott maradtak,
elveszítették vagyonukat, jogfosztottá vál
tak, nem használhatták anyanyelvüket.
Azok a németek, akik ma a Duna mentén
élnek, a megpróbáltatások ellenére ma is
ragaszkodnak szülőföldjükhöz.

Duna menti németek fényképes történetei 2008 címmel látható
szeptember 8-ig a Néprajzi Múzeum
május végén nyílt kiállítása. (1055 Kossuth
Lajos tér 12.)

Szépséges kedvenceink

JÚNIUS 22-ÉN 11 órakor kezdődik a 11.
Pesthidegkúti Házikedvenc Kiállítás és
Szépségverseny, amelynek – immár hagyo
mányosan – a Klebelsberg Kultúrkúria ad

otthont. A délelőtti kisállat-kiállításon ten
gerimalac, vadászgörény, nyúl, csincsilla,
patkány, sundevall futóegér, egyiptomi tüs
késegér, sokcsecsű egér, dzsungáriai törpe
hörcsög, szíriai aranyhörcsög, tengerimalac
és oroszlánfejű törpenyúl is látható lesz.
Délután 15 órától rendőrkutyás bemutatót
tartanak a Készenléti Rendőrség járőrkutyái,
majd 15.30-kor a macskák, 17 órakor pedig a
kutyák szépségversenye következik. Az egész
napos rendezvényen lesz még ügyességi be
mutató, állatismereti totó, tanácsadás, játé
kos fejtörők, állatsimogató, illetve sor kerül
a közönségdíj és fotópályázat nyerteseinek
eredményhirdetésére is.
A szépségversenyekre a verseny napján
lehet nevezni 14.30-tól. A közönségdíj sza
vazatait 11 órától lehet leadni. A rendezvé
nyen való részvétel ingyenes.

Kiállítások a Kultúrkúriában

JÚNIUS 7-TŐL JÚNIUS 16-IG: Nagyszülők gyűjteménye. Babák és jelmezek régi tárgyak között.
Kiállítás 6-100 éveseknek a pesthidegkúti III. sz. Gondozási Központ és Idősek Klubja szervezésében. A kiállítás megtekinthető naponta 10 és 18 óra között. A belépés díjtalan. JÚNIUS
18-IG: Életutam. László Lilla festő- és grafikusművész kiállítása. A kiállítást JÚNIUS 5-ÉN 17
órakor Benedek Ottília képzőművész nyitja meg.

Zenés Zöld Esték
A Klebelsberg Kultúrkúria Zenés Zöld Esték címmel könnyűzenei
koncerteket rendez hangulatos kertjében, a csillagok alatt. Fellépők:
Június 13.: Karosi-Rieger Trió (soul, jazz). Június 27.: Melodisztik Duó
(francia sanzon).
Az estek 19 órakor kezdődnek. A nézőket vendégül látják egy italra
és biopéksüteményre, majd 19.30 és 20 óra között bioétel és -italbemutató és kóstolás is lesz a Hidegkúti Ökopiac jóvoltából. A koncertek 20 órakor kezdődnek. A részvétel
ingyenes. További információ: Reök Cecília: 06 20 299-1040, e-mail: reokcecilia@kulturkuria.hu.
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Nyári színházi esték
a Kultúrkúriában

1918 Őszirózsák – Zuhanórepülés
JÚNIUS 4-Én 19 órakor a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház előadását
tekintheti meg a közönség.
A történet
egy fegyvergyárban kezdődik. Egyszerű, hétköznapi
emberek dolgoznak itt,
akik akaratlanul is belekeverednek
a történelmi és politikai játszmákba.
A Magyar Királyság 1918-as szétesése történelmünk egyik legmeghatározóbb eseménye. Lassan már száz
év is eltelt a szomorú ősz óta. Más
történelmi eseményekről előadások
sora született, de ezt a pillanatot színházban még nem elevenítették fel.
A Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház ennek tudatában állítja színre
az őszi eseményeket, hiszen nyoma
minden magyar ember lelkében ott
él, és hatását a mai napig érezteti.
Az előadást írta és rendezte Andrási
Attila. Az előadást a nemzeti összetartozás napja alkalmából mutatja
be a Kultúrkúria. A belépés ingyenes.
Heltai Jenő: Naftalin
JÚNIUS 14-ÉN 19 órakor kezdődik a
Kecskeméti Katona József Színház
hidegkúti vendégjátéka.
Terka szerdánként egy
bizonyos Laboda Péterrel
randevúzik
egy belvárosi lakásban.
A férj persze
erről mit sem sejt, gyanútlanul beállít
a helyszínre; így aztán Péter a szekrényben köt ki. A házaspár utazni
készül, a szülők segítenek pakolni, a
házmester szeretné kiadni a lakást,
és hogy, hogy nem, a nagy kavarodásban Laboda úr bent felejtődik a
szekrényben… és így tovább. Heltai
Jenő egyik legismertebb vígjátékát
szokás a legjobb magyar „francia
bohózatnak” is nevezni; a klasszikus
bohózati hagyományokat tartja szem
előtt, időtálló poénokkal és helyzetekkel tarkított eseményeket láthatunk
a színpadon.
Szereplők: Szikszai Rémusz, Téby
Zita, Csémy Balázs, Dunai Tamás,
Sára Bernadette, Esztergályos Cecília, Krajcsi Nikolett, Dobó Enikő, Danyi Judit, Farkas Ádám és Kiss Jenő.
Rendező: Cseke Péter. Jegyár: 2800 Ft

8. OLDAL

MOZAIK

HIDEGKÚTI POLGÁR

Nyári foglalkozások, napközis táborok,
intenzív tanfolyamok a Klebelsberg Kultúrkúriában
JÚNIUS 10-14. 9.00-12.15 vagy 15.00-18.15: 20 órás olasz intenzív nyelvtanfolyam (középhaladó – haladó) 15 éves kortól.
Jelentkezési határidő: június 3.
JÚNIUS 17-21. 10.00-16.00: Drámastúdiós foglalkozások 9-13
éves korig. Szín-játék-ország Földessy Margit vezetésével. Jelentkezési határidő: június 10. 9.00-16.00: Kerámia napközis tábor
7-13 éves korig. Jelentkezési határidő: június 10. 9.00-16.00,
félnapos 9.00-12.00: Pom-pon (Cheerleader) napközis tábor 6-10
éves korig. Jelentkezési határidő: június 7. 9.00-15.00: Zöldág
Horgásztábor 10-14 éves korig. Jelentkezési határidő: június 7.
JÚNIUS 24-28. 8.30-15.00: Kreatív napközis tábor 4-6 éves korig.
Jelentkezési határidő: június 7. 9.00-16.00: Mesék műhelye
napközis tábor 7-12 éves korig. Jelentkezési határidő: június 7.
9.00-12.15: 20 órás olasz intenzív nyelvtanfolyam (újrakezdő –
középhaladó) 15 éves kortól. Jelentkezési határidő: június 17.
JÚLIUS 1-5. 9.00-16.00: Balett napközis tábor 6-10 éves korig.
Jelentkezési határidő: június 24.
JÚLIUS 8-12. 9.00-16.00, félnapos 9.00-12.00: Fit-Kid gyermek
fitnesz napközis tábor 6-10 éves korig. Jelentkezési határidő:
június 15.
JÚLIUS 9 – SZEPTEMBER 3. keddi napokon 10.00-11.45: Nyári
jóga alkalmak korhatár nélkül. Jelentkezési határidő: július 1.
JÚLIUS 15-18. 10.00-11.00 (szerdán szünet): Süni alkotóhét –
Törpék hete 1,5-7 éves korig. Jelentkezési határidő: július 8.
AUGUSZTUS 5-9. 9.00-16.00, félnapos 9.00-12.00: Fit-Kid gyermek
fitnesz napközis tábor 10-14 éves korig. Jelentkezési határidő:
június 15.
AUGUSZTUS 12-16. 9.00-16.00: Mesék műhelye napközis tábor
7-12 éves korig. Jelentkezési határidő: augusztus 2.
Információ: Nagyné Tóth Kinga szervező: 06 20
249-1580, 392 0860, e-mail: kingat@kulturkuria.hu
További információ: www.kulturkuria.hu

Riasztó
és

tűzjelző

rendszerek telepítése,
karbantartása, javítása.
Magánszemélyek
és közületek részére.

Érdeklődni:

9-21 óra között,
telefon: 06 30-6868-343

E-mail: info@el-ex.hu

Termelői piac Máriaremetén

Új étterem – pizzéria nyílt a II. Kerületben Máriaremetén.

Igazi
olaszÍZEK
ízek ÉS
és HANGULAT
hangulat.
IGAZI
OLASZ

GYORS HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
lítás
szál

oz
RENDEZVÉNYEK
Házh
3351
Igazi
olasz ízek és hangulat
630
1
6
Gyors házhozszállítás
+3
ASZTALFOGLALÁS:
rendezvények
Kellemes, zenés
asztalfoglalás:
rendezvényekre is alkalmas.
(36 1)630
630-3351
36/1
3351

1028 Máriaremetei út 116.
www.pizzerialabonta.hu

Ingyenes

lehetôseg.

Italt is fogyaszthat, mert kérésre be- és hazaszállítjuk!

Akció

A pizzeriában átvett minden 5-ik elvitelre rendelt pizzából a legolcsóbb ingyenes!

Legközelebb JÚNIUS
8-ÁN és 22-ÉN reggel 7
és 11.30 óra között tartanak helyi piacot Máriaremetén a Cserkészház
kertjében (1029 Hímes u.
3.). A látogatók nemcsak
a termelők gazdag árukínálatából válogathatnak,
hanem az ismerősökkel összefutva, egy jó beszélgetés mellett
kóstolhatnak is a kínálóasztalnál. Szilágyi Zsolt, a máriaremetei
piac üzemeltetője és segítői felhívják a figyelmet: aki hazai
termékeket vásárol, az a hazai családokat segíti.

