
A tánc jegyében telt 
a XII. Pesthidegkúti Polgári Farsangi Bál

Hamarosan kezdődnek a hidegkúti csatornázási munkák

A hagyományoknak megfelelően idén is 
tárogatózenével vette kezdetét és táncmu-
latsággal ért véget a Pesthidegkúti Polgári 
Körök Szövetségének (PPKSZ) farsangi 
bálja a Kultúrkúriában. A szervezők a tánc 
jegyében állították össze a télűző mulatság 

programját. A hajnalig tartó rendezvényen 
bemutatkoztak a Dynamic Tánciskola tag-
jai, fellépett a világ számos színpadán si-
kereket arató Csillagszemű Táncegyüttes, 
de az estnek idővel természetesen maguk 
a táncos kedvű vendégek lettek a fősze-

replői. A remek zenéről a Thomastik Trió 
és a harmonikás Sill Gábor gondoskodott. 
A hagyományos télűző és közösségteremtő 
bál korelnöke 85 esztendős, legifjabb ven-
dége 2 éves volt.

(Folytatás a 3. oldalon)

A tervek szerint egy év múlva csaknem teljesen csa-
tornázva lesz a II. kerület, azon belül pedig Pesthi-
degkút. A  munkálatok március második felében 
kezdődnek, és jövő év tavaszáig tartanak. A  II. ke-
rületben 10, Pesthidegkúton pedig 3,4 kilométernyi 
csatorna épül a következő egy évben, ez azt jelenti, 
hogy csaknem az egész városrész csatornázottá válik. 
Az ófalui szennyvízátemelők problémája is pozitívan 
rendeződik a Pesthidegkúti Városrészi Önkormány-
zat közbenjárásának köszönhetően.
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2. OLDAL KÖZÉRDEKŰ hIDEGKÚTI POLGÁR

K Ö Z É R D E K Ű  A D A T O K

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

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 Hidegkúti Polgárba: a 316-3410-es telefon/faxszámon
vagy a ludwig.dora@masodikkerulet.hu e-mail címen.

Hidegkúti Rendészeti központ

Városrendészet

1028 Rezeda utca 10.
Tel.: 274-6073 (0-24 órás ügyelet) 
Tel.: 274-7063
E-mail: hrk@masodikkerulet.hu

Városrendészet:
hétfő: 13.30-18.00
szerda: 8.00-16.30
péntek: 8.00-11.30

Szociális és Gyermekvédelmi Iroda
pesthidegkúti ügyelete

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 

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

ügyeletek

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

TERmElői piAc máRiAREmETÉn. Máriaremetén legközelebb MÁR-
CIUS 22-ÉN, ÁPRILIs 12-Én és 26-Án 7.30–12 óra között tartanak 
termelői piacot a Cserkészház kertjében (1029 Hímes u. 3.). Az érdeklődők 
valódi piaci hangulatban, gazdag áruválasztékból válogathatnak. Szilágyi 
Zsolt, a máriaremetei helyi piac üzemeltetője és segítői felhívják a figyel-
met: aki hazai agrártermékeket, élelmiszert vásárol, az a magyar gazdák 
családjait, a vidék megmaradását segíti.

Az április 6-ai országgyűlési választások közeledtét jelzi többek kö-
zött az is, hogy megjelentek az OSB-lapokból ácsolt választási paravá-
nok, amelyeken a jelöltjeiket népszerűsítik a pártok. A paravánokat 
a Főpolgármesteri Hivatal koordinálásával a Fővárosi Közterület-
fenntartó Zrt. munkatársai helyezték, helyezik ki városszerte, így a 
II. kerület pesthidegkúti részén is. A hirdetőfelületek megjelenését 
követően a helyi önkormányzathoz érkezett lakossági panaszokat a 
Főpolgármesteri Hivatal illetékesei azonnal orvosolták.

A Hidegkúti úton balesetveszélyes helyzet alakult ki a paraván 
miatt, amit a gyalogosok, az amúgy sem túl széles járda járhatósága 
érdekében, az ingatlan falára rátoltak, teljesen elzárva az ingatlan 
felől a kilátást. A helyi önkormányzat kérésére a paravánt azonnal 
áthelyezték.

A választási hirdetőfelületek kint maradnak a májusi európai par-
lamenti választásokig –informálta lapunkat a Főpolgármesteri Hiva-
tal. Májusban begyűjtik, és ősszel, az önkormányzati választások előtt 
helyezik majd ki újra azokat. Ha valakinek a választási paravánok-
kal kapcsolatban panasza, bejelentenivalója van, kérjük, juttassa el 
szerkesztőségünkhöz, hogy továbbítani tudjuk az illetékesekhez. 

A közkedvelt Hol-Mi-Vásárt legközelebb MÁRCIUS 22-ÉN szomba-
ton 9-12 óra között tartják a Klebelsberg Kultúrkúria Vinotékájában 
(1028 Templom utca 2–10.) a Budaligeti Polgári Kör szervezésében. 
Helyfoglalás minden alkalommal 8–9 óra között, asztalt 9 óráig tud-
nak biztosítani. Az árusításhoz előzetes bejelentkezés szükséges. Sa-
ját asztal vagy állvány a hely erejéig helyezhető el. 

A vásár keretében továbbra is gyűjtenek régi használati eszkö-
zöket és archív anyagokat egy leendő Pesthidegkúti Helytörténeti 
Közgyűjteményhez. A  felajánlott tárgyak és dokumentumok hi-
vatalos regisztrálásáról, tárolásáról – iratok esetén másolásáról 
– gondoskodnak vagy a felajánlókkal megállapodást kötnek.

Májusig maradnak a választási paravánok

Hol-Mi-Vásár a Kultúrkúriában

TOvábbi infORmáció És jElEnTKEZÉs: Simon Imre, 
tel./fax: 376-9325, mobil: 06 20 805-4942; 06 20 328-

6585, e-mail: imericus3@t-online.hu.
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(Folytatás az első oldalról)

Aki nem igényelt kellő időben meghívót a 
XII. Pesthidegkúti Polgári Farsangi Bálra, 
az bizony lemaradt, a február 15-ei estre 
ugyanis napokkal az esemény előtt gazdára 
talált minden meghívó.

A himnuszt és Nagy Pál János tárogatójá-
tékát követően Szentpéteri Eszter televíziós 
műsorvezető konferálta fel az est felszó-
lalóit. Az est fővédnöke, Timár Böske tánc-
művész hangsúlyozta: a bálok egyik lényegi 
eleme a tánc, a hidegkúti mulatság pedig, a 
meghívott fellépőkkel, most többszörösen 
szerveződött e művészeti ág köré. A  tánc-
művész kiemelte – csakúgy, mint a védnö-
ki tisztet betöltő Láng Zsolt polgármester 
és Jablonkay Gábor, a PPKSZ elnöke – a 12 
éves hagyományra visszatekintő bál kö-
zösségteremtő erejét, baráti hangulatát és 
otthonosságát. A szövetség elnöke és a pol-
gármester egyaránt felhívta a figyelmet a 
rendezők áldozatos munkájára, arra, hogy 
évről évre tartalmas kiegészítő programok-
kal várják a vendégeket.  – A 12. polgári bál 
sem lett egy tucat –  foglalta össze Jablonkay 
Gábor. A bálon külön köszöntötték a korel-

Tizenkettő, de nem egy tucat 
– polgári bál a Kultúrkúriában

Varga Mihály a bál egyik védnöke és Bakondi György

nököt, a 85 esztendős idősebb Kálmán Ernő 
építészt, valamint a legifjabb bálozókat, a 
kétesztendős Annát és Lorándot.

A pesthidegkúti bálon részt vett – a véd-
nöki felkérést elfogadva – Bánffy Györgyné, 
a PPKSZ tiszteletbeli elnöke, valamint Var-
ga Mihály nemzetgazdasági miniszter. A bál 
vendége volt Bakondi György altábornagy, 
az Országos Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóság vezetője és Prőhle Gergely helyettes 
államtitkár is. Az önkormányzat képvise-
letében Csabai Péter VÖK-elöljáró, Makra 
Krisztina és Skublicsné Manninger Alexandra 
képviselők vettek részt az eseményen.

A többfogásos vacsora előtt Papp Tamás 
katolikus plébános, Kovács Gergely refor-
mátus lelkész és Fodor Viktor evangélikus 
lelkész mondott asztali áldást. A nyitótán-
cot hajnalig tartó mulatság követte, a tánc-
hoz a zenei aláfestést a szokásokhoz híven a 
Thomastik Trió biztosította, a Télikertben 
pedig Sill Gábor elmaradhatatlan harmo-
nikajátékára mulathatott a báli közönség. 
Ahogyan a korábbi években, az asztalokra 
most is otthon készült sütemények kerül-
tek, a receptek pedig bizonyára sok vendég 
között cseréltek gazdát. 

Jablonkay Gábor, a PPKSZ elnöke és Láng Zsolt pol-
gármester köszöntötte a telt házas bál vendégeit

Nemcsak a bál szervezésében vállalt szerepet a Korényi Zoltán által vezetett 
Húsz Önkéntes Lelkes Pesthidegkúti Polgár (HÖLPP) csapata, hanem saját ren-
dezésű, vidám előadással és a nyitótánccal is meglepték a közönséget

A táncé volt a főszerep az idei Pesthidegkúti 
Polgári Farsangi Bálon. A Kultúrkúriában töb-
bek között fellépett a világhírű Csillagszemű 
Táncegyüttes

Sill Gábor harmonikajátéka évről-évre békebeli 
hangulatot teremt

Közösségteremtő erő: a jó beszélgetésekre is lehetőséget adott a bál
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Kincskeresők: nyárfaóriásra bukkant az erdész

Teljes lesz az infrastruktúra
(Folytatás az első oldalról)

A méretében és környezetvédelmi hatá-
sában egyaránt jelentős beruházás uniós 
támogatással valósul meg, a II. Kerületi 
Önkormányzat 62,8 millió forinttal já-
rul hozzá. A  Budapest Komplex Integrált 
Szennyvízelvezetése címet viselő projekt ke-
retében becsatornázzák Ófalut, befejezik 
a budaligeti hálózat kiépítését, valamint 
a belső városrészben is jelentős hosszban 
építenek szennyvízelvezetőt. Az elmúlt idő-
szakban lezárult a közbeszerzés, a nyertes 
konzorciummal megkötötték a vállalkozási 
szerződést. Jelenleg a kiviteli tervek készí-
tése és az ütemterv aktualizálása zajlik.

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hi-
vatalban arról informálták lapunkat, hogy 
a munkálatok március 24-én kezdődnek 
meg a Szépvölgyi és a Páfrány úton, majd 
folyamatosan elindulnak más területeken 
is. Pesthidegkúton a tervek szerint ápri-
lis második felében már dolgozni fognak 
a József Attila útján, a Zsolt fejedelem és a 
Duna utcában, május elején pedig újabb 
terepet vesznek birtokukba a munkagépek. 
A hivatal és a kivitelező hangsúlyozta, hogy 
a következő hetekben véglegesítik az ütem-
tervet, amely a munkák során a későbbiek-
ben még módosulhat, például az időjárás és 
a terepviszonyok függvényében.

Csabai Péter, a Pesthidegkúti Városrészi 
Önkormányzat (VÖK) elöljárója arról tájé-

koztatta lapunkat, hogy az ófalui területen 
zajló fejlesztések során nyomott rendszerű 
hálózatot építenek, amelyhez átemelő be-
rendezéseket kell építeni több ingatlanon. 
Elmondta, hogy kezdeményezésére a köz-
elmúltban egy asztalhoz ültek a helyi la-
kók, valamint a beruházásban érintett felek 

képviselő. A VÖK elöljárója hangsúlyozta: 
az egyeztetésen elhangzott, hogy a házi át-
emelők építése a beruházás részét képzi, így 
a kivitelezés és a működtetési költségek sem 
terhelik a lakók pénztárcáját, mert átadást 
követően a berendezések üzemeltetését a 
Fővárosi Csatornázási Művek végzi.

A hidegkúti utcák, amelyeket érint a csatornafejlesztés
utca szakaszhatár Hossz (m) tervezett kezdés 2014-ben 

(negyedév)
Duna u. Belterület határ–Zerind vezér u. 110 II.
Gyöngyvér u. Gyöngyvér u. 59–63. 40,8 III.
Gyöngyvér u. Honfoglalás u.–Gyöngyvér u. 59. 45,6 III.
Gyöngyvér u. Vajk fejedelem u.– Gyöngyvér u. 66. 19,4 III.
Gyöngyvér u. Vajk fejedelem u.–Muflon u. 305,9 III.
József A. – Vajk f. Átemelő telep–Gyöngyvér u. 382,8 II.
József Attila útja Honfoglalás u.–átemelő telep 5,5 II.
József Attila útja Honfoglalás u.–átemelő telep 309,3 II.
József Attila útja József A. útja 100–107. 85,1 II.
József Attila útja József A. útja 100–108. 75,3 II.
József Attila útja József A. útja 108.–belterületi határ 70,9 II.
József Attila útja Vajk fejedelem u.–József A. útja 78. 122,7 II.
Kaptató u. Befogadó–Kárpát u. 200 II.
Muflon u. Gyöngyvér u.–Zerind vezér u. 214,3 III.
Szakadék út Szakadék út 30.-üdülő út 1. 721,5 II.
Tisza u. Belterület határ–Zerind vezér u. 110 II.
Zerind vezér u. Muflon u.–Honfoglalás u. 445 III.
Zsolt fejedelem u. Vajk fejedelem u.–Zsolt fejedelem u. 59. 126,1 IV.
Zsolt fejedelem u. Vajk fejedelem u.–Zsolt fejedelem u. 99. 263,3 III.
Zsolt fejedelem u. Zsolt fejedelem u. 99.–belterületi határ 30,6 IV.
Mester u. Gazda u. 6 III.
Mester u. Váry köz–Gazda u. 86 III.
Váry köz Rákos köz–Rákos u. 156 IV.
Zárda u. Temető u.–Apáca u. (tervezés alatt) IV.

Gyakran járja a Pesthidegkutat körülölelő 
hegyeket Bezzegh Péter, aki maga is két év-
tizede a városrész lakója. Nemcsak a kör-
nyéket ismeri jól, hanem a budai erdőket 
is, hiszen 17 évig a pilisi erdészet buda-
pesti részlegénél dolgozott parkosítási 
előadóként.

– Van egy hely Hidegkúton, ahová gyak-
ran ellátogatok, szinte az egyik zarándok-
helyemmé vált a kis fás-bokros növény-
sziget, ahol egy 200 évnél is idősebb fa 
található – mesélte az erdész. – Szép idő-
ben érdemes útra kelni, és a Vöröskővár 
utca irányából Gercse felé átvágni a me-
zőn. Már messziről látszik, hogy az egykor 
legelőnek használt terület közepén, a Pap-
rikás-patak felső folyásánál van egy kis fás 
sziget, amely a girbe-gurba ágas famatu-
zsálemet óvja.

Bezzegh Péter elmondta, hogy a pest-
hidegkúti nyárfaóriásra az idősebb kor-
osztály képviselői közül többen úgy emlé-
keznek vissza, hogy az régen is ugyanilyen 
erőteljes volt. Látszik rajta, hogy szeret 
élni, és minden oka meg is van rá, hiszen 
a korához képest egészségesnek tűnik, 
mindig jó itt a levegő, vízben gazdag te-
rületen áll, a szomszédos növényzet pedig 

körülöleli, védve őt, és a fényigény miatt 
egyben növekedésre is serkentve.

– A fa nyárfa, de a botanikus kollégák-
kal még pontosítani kell, hogy fehér avagy 
rezgő nyárral van-e dolgunk. A növény át-
öleléséhez ugyancsak népes családra van 
szükség, hiszen a törzs kerülete megha-
ladja a 6,5 métert, ami 2 méteres átmérőt 
jelent. A levelek lehullása után látszik leg-
inkább, hogy az ágak milyen szép formát 
rajzolnak ki, a lombozat pedig a rügyfaka-
dás első időszakában mutatja meg magát.

Bezzegh Péter felhívta a figyelmet: a II. 
kerületben számos, szép kort megélt fa-
óriással találkozhatunk, ha nyitott szem-
mel járunk. Ilyen többek között a mintegy 
200 éves Kondor úti libanoni cédrus, a 
100 év körüli Szépilona utca 4. szám alatt 
található egybibés galagonya, a körülbelül 
130 éves Budenz út 11. alatti fehér akác, il-
letve a „korelnök”, a 250 éves Tárogató úti 
mammutfenyő. Hidegkúton a Gazda utca 
45. szám alatti található a két évszázadot 
megért hárs, a másfél százada a Gazda ut-
cában és a Gercsényi úton található fehér 
füzek, valamint a Kőhegyi út 200 éves fe-
kete diófája szintén jelentős értéket kép-
viselnek.
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A II. Kerületi Önkormányzat életvitel-
stratégia programja keretében egész-
ségnapot tartottak a Remetekertvárosi 
Általános Iskolában, Hajnissné Anda Éva 
tankerületi igazgató részvételével. 

A felvilágosító programsorozat szerve-
zője Füzi Rita, a kerületi népegészségügyi 
intézet koordinátora volt. A  nap indítá-
saként az iskola legkisebb diákjai rácso-
dálkozhattak, hogy kézmosás után az UV-
lámpával megvilágított kezükön mennyi 
szennyeződés maradt. Ezt követően Har-
sányi Kornélia kerületi tisztifőorvos ma-
gyarázta el nekik, hogy mennyire fontos az 
alapos kézmosás.

A Rák ellen, az emberért, a holnapért! Tár-
sadalmi Alapítvány jóvoltából megismer-
kedtek az – egészséges életmódot és a helyes 
napirendet bemutató – Alma-Mata játékkal. 
Beszélgethettek rendőrökkel is, Kállai Bar-
bara és Somoskői Erika nyomozónőkre szinte 
rázúdították a kérdéseiket. Nagy nevetések 
kíséretében egy csalóka szemüvegen ke-
resztül azt is megtapasztalhatták, hogy mi-
lyen az, ha valaki többet ivott a kelleténél.

A Rózsadomb Polgárőr és Önkéntes Tűz-

A Budapesti Közlekedési Központ tavaly ősszel 
indított programja keretében a közelmúltban 
több fővárosi oktatási intézmény környékén 
helyeztek ki Vigyázz, gyermekek! feliratú táblát 
– 30 km/órás sebességet előíró KRESZ-táblá-
val együtt. Ilyen táblák kerültek ki februárban 
a Kossuth Lajos utcába, a Pesthidegkúti Wal-
dorf Iskola elé is. Erre azért volt szükség, mert 
ez a mellékútvonal a reggeli és délutáni csúcs-
forgalom idején a főútvonalakon megszokott 
forgalmat bonyolítja le.

Február 21-én az Adyliget Barátai Alapít-
vány lakossági fórumot tartott a közbizton-
ságról. A fórumon jelen volt Csabai Péter, 
a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat 
elöljárója, Seres Ernő alezredes, II. kerületi 
rendőrkapitány, valamint Horváth Gyula és 
Kovács Gergely, a Pesthidegkúti Készenléti 
Szolgálat képviselői. A fórumról Szentváry-
Lukács Gábor, az alapítvány kuratóriumának 
elnöke számolt be lapunknak.

– Pesthidegkút területén folyamatos a 
rendőri jelenlét, de az utóbbi idők átszer-
vezéseit követően megszüntették az adyli-
geti körzeti megbízotti (KMB) pozíciót, a 
pesthidegkúti KMB látja el Adyligetet is. 
A fórumon Seres Ernő II. kerületi rendőr-
kapitány hangsúlyozta: az esetleges bűn-
cselekmények felderíthetőségét segítheti 
a lakosság hozzáállása: az ismeretlen sze-
mélyek megszólítása, az ismeretlen, illetve 
gyanús gépkocsik lefényképezése, rendszá-
muk följegyzése, a gyanús események be-

Tábla védi a gyerekeket

Az egészséges életmódról a Remetében

oltó Egyesületből Rozsos Zsolt és Demény Kál-
mán érkezett az egészségnapra. A gyerekek 
birtokba vehették a járműveket is: használ-
hatták a rendőrautó szirénáját, a megkü-
lönböztető jelzőfényeket, és felmászhattak a 
tűzoltóautó tetejére. 

A nagyobbakat a helyes táplálkozás rej-
telmeibe egészségnevelő vezette be. A  felső 
tagozatosok meghallgathattak egy előadást 
az internethasználat veszélyeiről, és a Moz-
gássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete 
szervezésében részt vehettek egy érzékenyí-
tő programon. N.A.

Adyligeti fórum a közbiztonságról
jelentése.  Ehhez kapcsolódóan említették 
meg a Készenléti Szolgálat képviselői, hogy 
a közelmúltban lakossági bejelentés érke-
zett egy gyanús Zsiguliról. A rendőrség és a 
Készenléti Szolgálat együttműködésével si-
került elkapni a bűnözőket, eddig 41 betö-
rést tudtak rájuk bizonyítani. A bejelentést 
a 112-es telefonszámon lehet megtenni.

A fórumon Csabai Péter elöljáró el-
mondta, hogy az önkormányzat mobil tér-
figyelő kamerát fog elhelyezni Adyligeten. 
A megjelentek egyetértettek abban, hogy 
a kamera elhelyezésére a legmegfelelőbb 
hely a Nagykovácsi út–Feketefej utca sarok 
és a buszmegállók közötti útszakasz lenne. 
A Készenléti Szolgálat munkatársai jelez-
ték, hogy ők Adyligeten is szoktak járőröz-
ni, csak ez a tevékenység nem észrevehető, 
lévén, hogy ez a munkájuk jellemzője. Bár-
milyen gyanús esemény, jelenség esetén 
ők is riaszthatók. Telefonszámaik: 06 30 
621-0343, 06 30 628-4629.

Több zsáknyi csontot találtak a Városrendészet 
közterület-felügyelői a pesthidegkúti Rodostó 
utcánál az erdős területen február közepén. Az 
állati maradványok nem egy helyben elhullott 
vadtól származtak. Az már első pillanatban egy-
értelművé vált, hogy valaki szándékosan – a 
lehető legegyszerűbb és legolcsóbb módon – a 
közterületen próbált megszabadulni a tetemes 
mennyiségű, a hústól aprólékosan megtisztított 
csonthulladéktól.

Takács István, a Közterület-felügyeleti Csoport 
vezetője elmondta, hogy a veszélyesnek minősí-
tett hulladék elszállításáról a Környezetvédelmi 
Csoporttal együttműködve mielőbb intézkednek.

A szemetelők miatt az önkormányzat kénytelen 
évente közel 20 millió forintot fordítani a közterüle-
tekre lerakott hulladék elszállíttatására, az illegális 
hulladéklerakók felszámolására és a szelektív 
hulladékgyűjtő kukák környékének takarítására.

Több zsáknyi 
veszélyes hulladék

sZEnTváRy-luKács GyÖRGyRE
EmlÉKEZTEK ADyliGETEn
Lassan egy esztendeje, 
hogy Szentváry-Lukács 
György, az Adyliget Ba-
rátai Alapítvány közsze-
retetnek örvendő elnöke 
elhunyt. Lapzártánkkal 
egy időben, február 28-
án pénteken gyászmise 
keretében emlékeztek rá 
az adyligeti kápolnában. 
Halálával pótolhatatlan veszteség érte az 
adyligeti közösséget. Neki köszönhető többek 
között az, hogy a Kútföldi utcában létrejött 
egy olyan közösségi tér, ahol összegyűlhetnek 
a környékbeliek, közéleti, kulturális és művé-
szeti eseményeket tarthatnak, beszélgethetnek, 
együtt lehetnek.

4. Iránytű túra
A Hidegkúti Családi iránytű március 16-án 
kirándulást szervez. A  túra a Kopár csárda 
parkolójából indul, és a Sas-sziklát útba ejtve 
az Iluska-forráson át a Klotild-barlangig tart, 
onnan kis kerülővel érnek vissza a kezdőpont-
hoz. A túra útvonala 11,4 kilométer 470 m 
szintemelkedéssel, előreláthatólag 14 órára 
fejeződik be.
A túráról bővebben a facebook.com/
HidegkutiCsaladiIranytu oldalon olvashatnak, 
itt megtalálják a kirándulást mint Facebook-
eseményt, amelyhez a közös-
ségi oldalon előzetesen is 
csatlakozhatnak.
Találkozás a Kopár csár-
da parkolójában (10-es 
főút 23 km.szelvény, Pi-
lisvörösvár) március 16-
án 9.50-kor.
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Rotter Lajos repülőteret szeretett volna itt 
létesíteni, de a Légügyi Hivatal és a szé-
kesfőváros illetékesei azt állapították 
meg, hogy a hely alkalmatlan erre a célra. 
A  pilóta a tilalom ellenére 1933. decem-
ber 26-án egy német gyártmányú Hol’s 
der Teufel gyakorlógéppel egy órát repült 
a Hármashatár-hegy lejtői felett. A  ha-
tóságok kénytelenek voltak fejet hajtani 
az eredmény előtt, és elismerték a terület 
alkalmasságát. Gödöllőről áthozták a szét-
szedhető, fából készült hangárokat és 1934 
januárjában felavatták az északi lejtőn, ez-
zel (Farkashegy után) hivatalosan megnyílt 
Budapest második vitorlázó repülőtere. 

A következő évben már itt vizsgázott Tar-
dos Béla meteorológus és idősebb Rubik 
Ernő is. A  vitorlázórepülés népszerűsé-
ge miatt még a háború előtt kivásárolták a 
környékbeli gazdák egy részét, akik a reptér 
területén zöldséget és gyümölcsöt termesz-
tettek. 1940. március 31-én pedig Horthy 
István átadta a hegytetőn a pilótaotthont:

„A napfényes kora tavaszi vasárnap délelőtt 
feketéllettek a Hármashatár-hegy útjai a tető 
felé kúszó autók és gyalogosok százaitól, fent 
pedig a friss szélben csattogó zászlók között a 
köves hegyoldalon, mint elfáradt hatalmas 
lepkék pihentek a karcsú vitorlázógépek, ame-
lyek előtt egyenruhás cserkészek és repülök 
vontak sorfalat. […]

Pattogó indulók hangja mellett érkezik Hor-
thy István, a Magyar Aero Szövetség elnöke, 
Varga József iparügyi miniszter, Bornemisza 
Géza és Kánya Kálmán volt miniszterek, báró 

Rotter Lajos horgászbotja
Nyolcvan éve avatták fel a hármashatár-hegyi repülőteret

A Danubius-schoenichen-hartmann 
Egyesült hajó és Gépgyár Rt. cégvezető-
jének fia, ifjabb Rotter Lajos (1901–1983) 
gépészmérnök, repülőgép-tervező, a ma-
gyar vitorlázórepülés kiemelkedő alakja 
frissen szerzett „C” kategóriás pilótavizs-
gával a zsebében a budai hegyeket járta, 
hogy horgászbotra kötött papírcsíkokkal 
tanulmányozza a légáramlatot. 1931-ben 
így fedezte fel hidegkút legszebb részén, 
a hármashatár-hegynek a városrész 
felé nyúló oldalán Európa egyik legjobb 
adottságú lejtőjét.

Wlassics Gyula, Lukács Béla, Antal István és 
Bonczos Miklós államtitkárok, Karafiáth Jenő 
főpolgármester. […]

A fehéren és zölden csillogó új pilótaotthon 
előtti emelvényről először vitéz Ulrich Hugó, 
a Cserkész Szövetség társelnöke ismertette a 
hármashatárhegyi vitorlázórepülő-telep fej-
lődését, majd Horthy István mondott ünnepi 
beszédet s avatta fel az új huszonkét személyes 
pilótaotthont és repülőhangárt. 

Alig hangzott el a vitorlázórepülők köszö-
nete, amelyet Kemény Sándor pilótanöven-
dék tolmácsolt, a felhőktől tarkított égbolton 
megjelent a budaörsi repülőtérről vontatásban 
érkező Pettendi János, aki egy „M 22” típusú 
vitorlázógépen 150-200 kilométeres sebesség-
gel ragyogó műrepülést mutatott be az indító-
dombra gyűlt közönségnek.

Ezalatt az overallos repülők egymásután 
hozzák a starthelyre a cserkészrepülők, a Pa-
mutipari SC, a Gamma-repülők és a repü-
lőalap gépeit. Kihelyezik a vontató-kötelet, 
felcsattan a vezényszó és hamarosan fehérleni 
kezd a pesthidegkúti hegyek völgykatlana a 
köröző, suhanó, ívelő gépmadaraktól […].”

A pályát a Műegyetemi Sportrepülő-, 
a Cserkész Repülő- és a Magyar Orszá-
gos Véderő Egyesület egyaránt használta. 
A  hármashatár-hegyi reptér célja a lejtő 
menti vitorlázórepülés és ennek tanítása 
volt. Kétágú gumikötél-csúzlival lőtték ki 
a gépeket, amelyeket zömmel Rubik terve-
zett. A tetőről több irányban (dél, délnyu-
gat, nyugat és északnyugat felé) futottak a 
betoncsíkok, és egy különálló Óbuda felé, 
melyekről a széliránytól függően indultak a 
gépek. Óbuda felett egyszerre 25 gép vitor-
lázhatott és sodródhatott hátra a feláramló 
meleg levegőben Pesthidegkút, illetve Hű-
vösvölgy felé. 

A háború alatt legalább húsz, szétszedve 
tárolt repülő és a Horthy Miklós Repülő 
Alap kilenc Kevély gépe teljesen megsem-
misült, de a többi is annyira megsérült, 
hogy az első „békebeli” üzemnapon, 1945. 
április 27-én mindössze egy Cimbora és 

egy Pilis tudott felszállni. Az újraindítás 
ismét Rotter Lajosnak volt köszönhető. 
1948-ban államosították a repülőteret és 
az Országos Magyar Repülő Egyesület, ké-
sőbb a Magyar Repülő Szövetség, majd a 
Magyar Honvédelmi Szövetség felügyelete 
alá került. 

Közben kialakult az alsó reptér a kitele-
pített sváb parasztok elkobzott földjei he-
lyén, és a Vöröskővár alatt, Pesthidegkút 
szélén ekkor indult meg a csörlőüzemű ki-
képzés. 1957-ben átszervezték a repülést, 
a tetőről nem startoltak többé, az alsó re-
pülőtéren két független klub alakult, és be-
indult a repülés a Vöröskővár fölötti „föld-
nyelven”. Ezt a területet a Postás Repülő 
Klub kapta meg. A „földnyelv” déli vége az 
Újlaki-hegy alatt volt, északi vége a Csúcs-
hegy lábáig nyúlt.

Az MHSZ 1968 augusztusában jelentet-
te a Honvédelmi Minisztériumnak, hogy 
nem kívánja tovább üzemeltetni a repü-
lőteret. A Postás Repülő- és a Cskalov Re-
pülő Klubot áttelepítették Dunakeszire. 
1972-ben az Ipari Tanulók Repülő Klubjá-
nak jogutódja újra megnyitotta Hármasha-
tár-hegyet, és több névváltás után felvet-
ték a Műegyetemi Sportrepülő Egyesület 
nevet, amelyen régen is működtek. A  157 
hektáros vitorlázó repülőtér nagyobbik ré-
sze természetvédelmi terület. Továbbra is 
az állam tulajdona, fenntartója és kezelője 
pedig az MSE.  VerrAsztó Gábor
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A repülőtér Krehács becenevű
vontatójárműve, 1957

Rotter Lajos a kieli repülőtér parancsnokával
1936-ban

A repülőben idősebb Rubik Ernő, 1957
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A Hidegkúton élő szobrászművész, Sprok 
Antal szoborbútorait tartalmazó összefog-
laló album kamarakiállítással egybekötött 
bemutatójára invitálja látogatóit a Kle-
belsberg Kultúrkúria.

A vetítéssel, zenével és a legújabb 
szobrok bemutatásával kísért esemény 
MÁRCIUS 14-ÉN 18 órakor kezdődik. 
A rendezvényen az alkotó személyes él-
ményeit is megosztja a résztvevőkkel, 
közreműködik Szirtes Edina „Mókus” 
hegedűn. A belépés díjtalan.

A Szeleczky Zitáról szóló, Hit és 
magyarság címmel megjelent 
kötet szerzőjével, Jávor Zol-
tánnal Kondor Katalin beszélget 
MÁRCIUS 24-ÉN 18 órától a 
Klebelsberg Kultúrkúriában.

Szeleczky Zita ma is fény-
lő csillag a magyar színját-
szás egén, aki tehetségét és 
szépségét felülről jövő, iste-
ni ajándéknak tartotta egész 
életében. Nem csevegni, vagy 
félni kell a jövőtől, hanem felébreszteni 
az embereket, tenni a hazáért és bízni a 
magyar erőben – amint ezt ő tette fantasz-
tikus hittel és elhivatottsággal, az elmúlt 
évszázad derekán még itthon a nemzet 
kishúgaként, az emigrációban modern 
Dérynéként.

A magyar költészet ekhós szekerén be-
járta a világot, s a szépséges szülőhaza 

Talán nem sokan tudják: március 21. a báb-
színház világnapja. Ebből az alkalomból a 
Klebelsberg Kultúrkúria márciusban több 
előadással is várja a marionett-barátokat, 
kicsiket és kicsit nagyobbakat egyaránt. 
Március 21-én a művelődési központ csat-
lakozik a magyar bábosok első alkalommal 
megrendezendő határok nélküli ünnepé-
hez. A  kezdeményezés határon innen és 
túl is igyekszik népszerűsíteni a műfajt: 
ezen a napon a bábszínházakban és azok 
falain kívül is, különböző közterületeken 
bukkanhatnak fel a bábosok.

A bábszínház világnapján

Hit és magyarság – könyvbemutató
gyönyörű tájait, csodás em-
lékeit állította hallgatósága 
elé, szívvel, érzéssel, megejtő 
varázzsal, ugyanakkor mély 
fájdalommal, de soha ki nem 
hunyó reménysugárral, meg-
rázó erővel, mégis annyi bájjal 
és szépséggel.

Hatalmas ívű pályája tehát 
nemzeti misszióba torkollott 
a diaszpórában élő magyarok 
között. Vallotta: a magyarság 

megmaradásának egyik kulcsa mindig az 
volt, hogy íróink, költőink, előadóművé-
szeink nyíltan sorsközösséget vállaltak a 
nemzettel. Művészeinknek ma ez nem-
csak feladata, hanem kötelessége is. Erről 
szól a Hit és magyarság című kötet…

Az eseményre a belépés ingyenes. Elő-
adás után a könyv és különféle Szeleczky 
Zita CD-k megvásárolhatók.

Emlékeim földről, vízről, levegőről cím-
mel nyílik Pájer Emília Ferenczy-díjas 
textilművész kiállítása a Klebelsberg 
Kultúrkúriában, amelyet dr. Lovag Zsu-
zsa művészettörténész-régész nyit meg 
március 13-án 18 órakor. Az eseményen 
közreműködik Radnóti Róza ifjú zon-
goraművész.

– 2008-ban volt legutóbbi kiállításom 
a Kultúrkúriában, ahol szintén kézzel 
szövött textileket mutattam be, többnyi-
re kézi szövésből természetesen adódó 
csíkritmusokkal – mondta el a tárlat 
kapcsán az alkotó. – A most bemutatásra 
kerülő anyagomat többségében az azóta 
készült munkáimból állítottam össze.

Kézi szövőszéken dolgozom azóta is, 
melynek szűkre szabott, puritán lehe-
tőségeit tágítva árnyalt, satírozásszerű, 
festőibb hatásokat igyekeztem létre-
hozni. A különféle színátmenetekkel 
a természetben megélt hangulatokat 
próbáltam visszaadni, a víz tükröződé-
sét, az ég és víz találkozását, a levegő 
rezgését, vibrálását. És a fehér, amely 
mindennek kerete és befoglalója, a 
mindenség szimbóluma. A fehér kime-
ríthetetlen finomságai, „belső” tónus-
változatai kifogyhatatlan témául szol-
gálnak. Munkáim főként vékony len- és 
pamutfonalból készültek, lenge, szinte 
áttetsző kelmék, amelyek függönyként 
vagy drapériaként – reményeim szerint 
– kellemes hangulatot teremthetnek 
valamennyi enteriőrben. Faliképeimet 
szélesre hajtogatott papírból vetexre 
vasalt textilből készítettem vékony fo-
nalból szövött csíkokkal kombinálva. E 
munkáim szabadabb képi kompozíciót 
tesznek lehetővé.

A KulTúRKúRiA pROGRAmjA:
MÁRCIUs 7., 14.30:
Hamupipő – Bóbita Bábszínház
MÁRCIUs 8., 16.00:
Hófehérke és a hét törpe – Békéscsabai Nap-
sugár Bábszínház
MÁRCIUs 19., 10.30 és 16.00:
Babaszínház: Zimmezumm – Bóbita Bábszínház. 
Első színházi élmény és játék 3 éves kor alatti 
apróságoknak
MÁRCIUs 21., 9.00., 10.30:
Bábszínházi világnap 2014: a magyar bábosok 
határtalan ünnepe. Tündérléptefű – a nagyváradi 
Szigligeti Színház Lilliput Társulata és a Vojtina 
Bábszínház
MÁRCIUs 28., 14.30:
Hörömpő cirkusz, világszám! Csukás István 
Keménykalap és krumpliorr című regénye alap-
ján – Harlekin Bábszínház
ÁPRILIs 4., 14.30:
A csomótündér – Ciróka Bábszínház
BÁBsZínhÁZI BELÉPőK ÁRA: 900 FT

Emlékezés textillel

EmlÉKEim fÖlDRől, víZ-
Ről, lEvEGőRől

Pájer Emília kiállítása – amelynek 
megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatta – ÁPRILIS 3-IG tekinthető meg 
a Kultúrkúriában nyitvatartási időben. (1028 
Templom u. 2–10.) A belépés díjtalan.

Szoborbútorok, bútorszobrokEmlékezések a Magyarság Házában 
MÁRCIUs 11-Én 18 órakor kezdődik a Magyarság Házában a 
Madéfalvi veszedelem 250 éves évfordulója alkalmából rendezett 
megemlékezés, amelyen Móser Zoltán fotóművész és Tamás Menyhért 
író, költő Holtak vigasza című könyvének anyagából készült művé-
szeti kiállítást és a Völgységi Múzeum Emelt fővel című történeti 
vándorkiállítását tekinthetik meg az érdeklődők. A kiállítások április 
7-ig lesznek láthatók.
MÁRCIUs 15-Én 10-16 óráig a ’48–’49-es forradalom és szabad-
ságharcra emlékezve a felvidéki Kicsi Hang együttes, huszárpróbák 
és kézműves foglalkozás várja a családokat.

A programokra a belépés díjtalan. (1014 Budapest, Szentháromság 
tér 6. www.magyarsaghaza.net)



8. OLDAL hIRDETÉs hIDEGKÚTI POLGÁR

Pesthidegkút-Ófaluban

80 férőhelyes, emelt szintű szolgáltatást nyújtó
Idősek Otthonában egy és másfél szobás lakrészek 

igényelhetők, 1–2 éves átmeneti elhelyezésre, 
valamint tartós bentlakásra és rövidebb időtartamra 

egészségügyi rehabilitáció céljára.

Biztosítunk:
• egészségügyi szolgáltatást,

• éjjel-nappali nővérfelügyeletet,
• dietetikussal készített étrendet,

• gyógytornát, stb.

1028 Budapest, Patakhegyi út 83–85.
Telefon: 397-2816

06 30 317-3713, 06 30 857-8969
senectuskht@t-online.hu

www.senectus.hu

Tradicionális jóga
alapoktól a jógaoktatói szintig.

WWW.SIVANANDA.HU
www.facebook.com/www.sivananda.hu

•
Telefon: 06 30 689 9284

1028 Budapest, Szegfű utca 2.
joga@sivananda.hu

Ingyenes nyílt nap:
március 30-án, 10.00-20.30
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Több mint 600-an járunk a Budapesti Francia 
Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumba. 33 
különböző országból jöttünk, sokan kö-
zülünk magyarok. A nyelvi különbségek 
nálunk hamar eltűnnek. Mind megta-
nulunk franciául és angolul. Büszkék 
vagyunk arra, hogy a különböző 
felméréseken a magyar és francia 
átlag fölött végzünk, és hogy 
végzőseink sikeresen tanulnak 
tovább magyar vagy külföldi 
egyetemeken egyaránt. 

2014. március 29-én 9-13-ig

A nyílt nap programja
2014. március 29.

Budapest!
Bonjour

Minden érdeklődőt szeretettel várunk iskolánk nyílt napjára! 

1029 Budapest, Máriaremetei út 193-199. 

Tel.: 275-4296  l  www.lfb.hu

Alsó tagozat
10.30–11.30

Francia, 
mint idegennyelv

FLE

Angol nyelvű 
tantárgyak

DNL

Magyar-tanítás
HLM

Felső tagozat és gimnázium
10.30–11.30

Idegennyelvek: 
angol, német, spanyol

Természet-
tudományok

Óvoda
9.00–13.00

Játszóház az érdeklődő családok gyermekeinek

9.00–9.30 Érdeklődők fogadása

9.30–10.30 Bemutatkozás, Színházterem

• Iskolarendszerünk az óvodától az érettségiig 

 • Felzárkóztató programunk 
franciául még nem beszélők számára 

• Magyar anyanyelvi programunk • Angol nyelvoktatásunk 

• Szülői munkaközösségünk működése

9.00–13.00 Standok
Az aulában: • Információ • Szülői Munkaközösség 

• Francia, mint idegennyelv/Magyartanítás 

• Szakkörök/Sportkörök •  Minibusz-szolgáltatás „Premier”

Könyvtáraink: Nyitva állnak mindenki számára 

Az ebédlőben: EUREST

10.30–12.30 Színházterem: 
Idegennyelvű színjátszó köreink próbája

11.45
Csoportos vezetés az iskolában


