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„Legyen az ünnep életünk része”

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat
március 15-én – a hűvös időre tekintettel – az ófalui templomban emlékezett az
1848-49-es forradalom és szabadságharc
eseményeire és hőseire. Czaga Viktória, a
Pesthidegkúti Helytörténeti Kör elnöke az
akkori történések hidegkúti vonatkozásait idézte fel, Csabai Péter, a Pesthidegkúti
Városrészi Önkormányzat elöljárója pedig
Jókai szavaival üdvözölte a szép számmal
összegyűlt hidegkútiakat: „Tartsátok tiszteletben e napot, melyen a nép szava először
megszólalt. Március 15-ike az! Írjátok föl
szíveitekbe és el ne felejtsétek!” Az elöljáró
ünnepi beszédében felidézte a ’48-as európai és magyar forradalmi eseményeket,
majd így zárta szavait: – Szükségünk van
az ünnepekre, hogy megszakítsuk a hétköznapok egyhangúságát, hogy megpi-

henjünk, hogy emlékezzünk. Szánjunk rá
egy kis időt, emeljünk le a polcról egy Petőfi-kötetet, olvassuk el az ide vonatkozó
verseit. Rohanó világunkban álljunk meg
egy pillanatra, és legyünk büszkék 1848
eseményeire. Így tudunk majd igazán ünnepelni, és így lesznek az ünnepek életünk
részeivé.
A beszédek között a Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és diákjai
adtak műsort.
Az ünnepség zárásaként a résztvevők a
templom falán lévő Görgey-emléktáblánál helyeztek el koszorúkat. Elsőként a
betegsége miatt személyesen jelen nem
lévő alpolgármester, Dankó Virág, illetve
az állami megemlékezések miatt szintén
távol lévő Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter, országgyűlési képviselő ne-

vében Skublicsné Manninger Alexandra,
illetve Makra Krisztina önkormányzati
képviselő koszorúzta meg a táblát. Ezután
a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat, a Fidesz, valamint a Kereszténydemokrata Néppárt II. kerületi szervezete és
frakciója, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség, a Jobbik Magyarországért
Mozgalom, a Nemzeti Fórum Egyesület, az
’56-os Szövetség, a Pesthidegkúti Polgári
Körök Szövetsége, a Német Nemzetiségi
Alapítvány, a Remetekertvárosi Általános
Iskola, a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola, a Szent Család
Óvoda és a Don Bosco nővérek, valamint
az 1000-es számú Szentkorona Cserkészcsapat nevében helyezték el az emlékezés
és a tisztelet koszorúit.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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KÖZÉRDEKŰ ADATOK
Hidegkúti Rendészeti Központ
Városrendészet

Szociális és Gyermekvédelmi Iroda
pesthidegkúti ügyelete

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

1028 Rezeda u. 10.

Minden páros pénteken
8.00–11.30-ig.

Változások a menetrendben

HIDEGKÚTI FOGADÓÓRÁK
Dr. Láng Zsolt
polgármester, Fidesz–KDNP

előzetes időpont-egyeztetés:
346-5400

Polgárm. Hivatal 210. szoba
Mechwart liget 1.

Dr. Csabai Péter
VÖK-elöljáró
Fidesz–KDNP, 12. vk.

előzetes időpont-egyeztetés:
(06 20) 932-2925
E-mail: drcsabaip@gmail.com

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

Skublicsné
Manninger Alexandra
VÖK-tag, Fidesz–KDNP, 14. vk.

Minden hónap első hétfőjén
17–18 óra között. Más
időpontra előzetes egyeztetés:
(06 20) 374-2086, e-mail:
skublicsne.alexandra@masodikkerulet.hu

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.,
a tetőtéri képviselői helyiség

Makra Krisztina
VÖK-tag, Fidesz–KDNP, 13. vk.

előzetes időpont-egyeztetés:
(06 30) 399-4558, e-mail:
makra.kriszta@t-online.hu

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

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

Néhány perccel módosultak a hűvösvölgyi buszjáratok indulási időpontjai március 21-től. A 61-es villamos menetrendjéhez
igazodva változik az 57-es, a 63-as, a 64-es, a 64A, a 157A, a
164-es, a 257-es és a 264A autóbusz indulási időpontja. A 157es járat menetrendjében jelentősebb a módosulás, ugyanis az
utaskihasználtság alapján az eddigi 16 és 18 óra közötti időszakról
a 15.30-tól 17.30-ig tartó időszakra tették a délutáni csúcsidőt. A
menetrendek megtekinthetők a www.bkk.hu oldalon.
Nem érintik ezentúl a vasárnaponként zárva tartó áruházakat a
közösségi közlekedés járatai március 15-től. A II. kerületben egy
vonalat érint a menetrendváltozás. A hűvösvölgyi végállomástól a
Solymár Auchan áruházig közlekedő 64-es busz nem jár, ugyanakkor helyette a Solymár Templom térig közlekedő 64A jelzésű
járat sűrűbb követési rend szerint üzemel.
Szűrővizsgálat és tanácsadás
Az egészségmegőrzés egyik alappillére a tudatos és egészséges táplálkozás, a másik a szűrővizsgálatokon való rendszeres részvétel. A Széphalom bevásárlóközpontban a CBA
jóvoltából mindkettőt egy helyen kaphatjuk meg, ugyanis
az üzletlánc létrehozott egy egészségügyiállapot-felmérő állomást is a helyszínen. Fodor Attila kommunikációs
igazgató lapunknak elmondta, hogy egyre nagyobb igény
mutatkozik a glutén- és laktózmentes termékekre, az
adalékmentes élelmiszerek választékának bővítésére.
Az áruházlánc Príma névvel illetett boltjaiban a vásárlók
találkozhatnak ezekkel a termékekkel. Újdonság, hogy az
országban elsőként Hidegkúton hozták létre egészségprogramjuk első állomását, ahol egy biorezonanciás készülékkel
mérik a jelentkezők szervezetének állapotát. A mérésből
kiderülhet az illető vitaminszintje, testzsíraránya, és vizsgálják az allergiás tüneteket is. A kapott értékekhez mérten
dietetikus szakember látja el táplálkozási tanácsokkal a
vizsgálatra jelentkezőket. Hozzátette, aki egy hónapon
belül 10 000 Ft felett vásárol az üzletben, az kap egy regisztrációs kártyát, amellyel időpont-egyeztetést követően
részt vehet az ingyenes szűrésen és a tanácsadáson.

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)
Szerkesztők: Ludwig Dóra, Péter Zsuzsanna, Szabó Gergely – Munkatárs: Szentirmai-Zöld Máté – Fotó: Soós Dániel
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Ünnepi megemlékezés Pesthidegkúton

(Folytatás az első oldalról.)

Czaga Viktória helytörténész, a Pest
hi
deg
kúti Helytörténeti Kör elnöke a
március 15-i ünnepségen a következő
beszéddel emlékezett az 1848–49-es
eseményekre: „Helytörténészként feljogosítva érzem magam feltenni azt a – ma már
megkerülhetetlen – kérdést, mi történt 1848.
március 15-én Hidegkúton, ebben a kis jobbágyfaluban. S a válasz: semmi különös.
Ez a nap is olyan lehetett, mint március 14.
vagy március 16. Mert mit is kezdhettek a 12
pont közül például mindjárt az elsővel? Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését – hiszen az írás-olvasás nem tartozott
mindennapi tevékenységük közé. Ha kellett,
a falu jegyzője vagy tanítója megírta, amire
szükségük volt vagy elolvasta helyettük. Vagy
mit jelentett az utolsó pont, az unió Erdél�lyel? Hiszen leélték úgy az életüket, hogy a
túlparti Pestre sem tették be a lábukat, abba
a városba, ahol valami történt március 15én. És honnan tudták meg, hogy ott valami
történt? Az egyik legrégibb, évszázadokon át
működő csatornán – a piacon – keresztül.
A szomszédos Buda vagy Óbuda piacán.
Nemcsak az árut vitték és hozták, hanem a
híreket is, s az ország dolgát máskor is megbeszélték ott.
Március 15. után is a megszokott mederben peregtek a hidegkútiak napjai. Amit
azonban megértettek, az az, hogy katonát
vagy, ahogy akkor nevezték, nemzetőröket
kell küldeni a megtámadott haza védelmére 1848 őszén. A falu öt nemzetőrt szerelt
fel és küldött a táborba. Háromnak a nevét
is tudjuk: Humrák Mihály, Neimayer Pál,
Somogyi István. Merre harcoltak, hány ütközetben vettek részt? Megsebesültek? Hősi
halált haltak vagy eljutottak Világosig? Nem
tudjuk. Hidegkút azonban beírta a nevét
1848-49 történetébe: 1848 decemberében,
amikor a Pest felé nyomuló császári sereggel szemben Perczel Mór vezérőrnagy Mórnál
katasztrofális vereséget szenvedett, szabaddá vált az út Buda és Pest felé. A súlyos vereség következménye, hogy Görgey feladta
a Dunántúlt, a fővárost és a bányavárosok
felé vonult vissza. Szervezetten visszavonuló
egységei Hidegkúton át vonultak.
1849 tavasza végre meghozta a magyar
győzelmeket: a dicsőséges tavaszi hadjárat
egyik fontos állomása a budai vár visszavívása volt. Az időközben a detronizációt
– április 14. – kimondó, és függetlenségét
deklaráló ország fővárosának felszabadításáról külpolitikai sikert remélt mind a
polgári, mind a katonai vezetés. A komáromi erődből a budai vár falai alá vonuló
honvédsereg III. hadteste Knezić Károly

tábornok vezetésével Hidegkúton keresztül
vonult a Bécsi kapu előtti állásába 1849.
április végén. Az ostrom 1849. május 4-én
kezdődött, de nyilvánvalóvá vált, hogy ostromágyúk nélkül nem sikerülhet. Ezeket az
ágyúkat Komáromból hozták Budavár falai
alá, s itt, Hidegkúton vontatták keresztül.
Jókai révén pedig az irodalomba is bevonult
Hidegkút: hazafias regényében, a Kőszívű
ember fiaiban ír arról, hogy az ostromlott
várba hidegkúti parasztok tojást, zöldséget,
vajat szállítottak.
Március 15-ét a Monarchia fennállása
alatt nem lehetett megünnepelni, s ezért az
uralkodó, Ferenc József volt a felelős, aki
kezet csókolt a cárnak a segítségért, és aki
nem szabott gátat fővezére, Haynau vérengzésének, s aki élete végéig nem szolgáltatott
elégtételt ’48-49 hőseinek.
Március 15-ét csak 1927-ben nyilvánították ünneppé. Két év múlva, 1929. május 6-án
szavazta meg a pesthidegkúti képviselő-tes-

tület, hogy a Magyar Királyi Hadtörténeti
Múzeum javaslatát elfogadja és emléktáblát
állít a múzeum által javasolt felirattal.
Nem tudom, miért az 1848 decemberi
visszavonulást örökíti meg az emléktábla,
hiszen így egy súlyos vereség következményeiről szól, nem pedig az 1849. májusi sikeres várostromban való közreműködést.
Talán azért, mert 1848. december 31-et egy
csodálatos időszak követte: a tavaszi hadjárat és az ország függetlenné válása. Míg az
ostromágyúk Budavár falai alá vontatását
és a sikeres ostromot a túlerővel szembeni vereségek, a hátrálás és végül a világosi
fegyverletétel követte 1849. augusztus 13-án.
A magyarázat minden bizonnyal erőltetett, de nem ez a lényeg. A legfontosabb az,
hogy itt, Pesthidegkúton, minél többen ismerjék meg, azokat a szálakat, amelyek ehhez az ünnephez és rajta keresztül a magyar
történelem egyik legnagyszerűbb fejezetéhez
kötik Hidegkutat.”
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Ifjú tehetségek tárlata

Az alapítvány fő támogatója Schmitt Pál Szepessy Béla grafikusművész alkotását vehette át a megnyitón

Március 16-án nyílt meg a Klebelsberg
Kultúrkúria vinotékájában az a kiállítás, amelyen a VII. Kárpát-medencei Ifjúsági Képzőművészeti Tábor fiatal alkotóinak munkáit
tekintheti meg a közönség. A vendégeket –
köztük a Hidegkúti Városrészi Önkormányzat
elöljáróját, Csabai Pétert – a tábort szervező
Magyarság- és Nemzettudatért Alapítvány kuratóriumának elnöke, Fenyvesi Ferenc köszöntötte. Mint mondta, a csoportos kiállításra
14 fiatal hozta el a nyárádszeredai táborban
született, illetve az ott szerzett inspiráció
alapján később készült műveit. Emellett ottani mestereik, Siklódi Zsolt és Szepessy Béla grafikusművészek egy-egy munkája is szerepel a
MÁRCIUS 31-IG látogatható tárlaton.
Az alapítvány és a tábor fő támogatója,
Schmitt Pál volt köztársasági elnök feleségével, Makray Katalinnal együtt vett részt
az eseményen. Schmitt Pál köszöntőjében
a sportolókhoz hasonlította a fiatal

képzőművészeket. Mint mondta: nem elég,
ha egy gyerek jól tud bánni a labdával, ahhoz, hogy tehetsége szárba szökkenjen, sok
munkát kell végeznie az edzéseken, kitartásra, akaratra, lelkierőre, hitre is szüksége van,
akárcsak a képzőművészeknek. – Az istenadta
tehetséggel jól kell sáfárkodni, egy pillanatra
sem szabad elégedetten hátradőlni – figyelmeztetett Schmitt Pál.
A műveket részletesen Szepessy Béla, a
Nyíregyházi Főiskola Művészeti Intézetének
igazgatója mutatta be, aki örömének adott
hangot, amiért ilyen elhivatott, tehetséges
fiatalokkal tölthetett alkotással teli tíz napot
az erdélyi Nyárádszeredán.
Az alkotók: Balogh Mátyás, Bíró Mária,
Dombóvári Ágnes, Gál Barbara, Gál Florentina,
Karácsony Krisztina, Kárpáti Gergely, Márvány
Berta, Nguyen Lan Lilla, Szilák Andrea, Szeszák
Ádám, Sztefanu Marina, Varga Bence és Verebély
Viktória.
PZS

Felújítják a gyalogoshidat a Kultúrkúriánál

Megérett a felújításra a Templom utcai buszmegállótól a Klebelsberg Kultúrkúriához vezető kis híd.
A fából készült szerkezetet a Polgármesteri Hivatal a közelmúltban megvizsgáltatta, és a szakértők azt
állapították meg, hogy az átkelő egy szakaszán mielőbb ki kell cserélni mind a kereszttartó elemeket, mind
a járófelületet. Az idő vasfoga ugyanis kikezdte a fát. A hidat a részleges felújításig lezárták, a Kultúrkúriát
az intézmény parkolóján keresztül lehet elérni. A munkálatokkal várhatóan április közepére végeznek.
A hivatalban arról is tájékoztattak, hogy hamarosan megkezdik a híd teljes felújításának tervezését.

Az ördög egy fekete kutya
és más történetek

Jászberényi Sándor címadó írásának helyszíne Kairó,
de bárhol lehetne Észak-Afrikában, vagy a KözelKeleten. Jászberényi tudósított Jemenből, Dálfúrból,
Nigériából, Líbiából. Éhínség, járványok, nyomor,
menekülttáborok. Humanitárius katasztrófák, ahogy
mondani szokták. Az elmúlt tíz évben mindenhol
ott volt, ahol tömeges áldozatokat követeltek a
társadalmi mozgások.
A kötetben szereplő írások többsége az arab tavasz egyiptomi eseményeit ismerteti. A haditudósító
tárgyilagos szófűzése a fatalista polgár látásmódjával van átitatva. Minden betűjében kódolva van
a halál lehetősége. Ebben a csúcsra járatott létben
nincs helye egyetlen felesleges szónak sem.
A könnygázfelhőben, az utcai harcokban egyéni
sorsok villannak fel. Képes egy mondattal, néhány
szavas párbeszéddel megismertetni a más kultúrájú, más hagyományokkal rendelkező sorstársak
körülményeit, családi kötődéseiket, gondolkodásukat. Barátságok kötődnek. Nem számít, ki vagy,
honnan jöttél, csak a szándék. A haditudósító ideje
várakozással telik, majd felgyorsul az idő. Az utcai
harcokról tudósítani csak a halál árnyékában lehet. Mégis, szakmai minimum, hogy a tudósító ne
haljon meg. Jászberényi sem akar hőssé válni, csak
tudósítani. Pontosan, hitelesen. Nem stilizál sem az
objektívvel, sem a klaviatúrán.
A Die Toten Reiten Schnell (Gyorsan vágtáznak,
mint a holtak) című írásban a Spiegel munkatársának, Szahra Gamal egyiptomi–német állampolgárságú tudósítónak állít emléket. A szerző egy
twitter-bejegyzésből értesül arról, hogy kollegája,
két lengyel újságíróval együtt esett áldozatul a felheccelt csőcselék dühének. Ezért késik a megbeszélt
találkozásról…
Jászberényi szavai sorjáznak, mint géppisztolyból
a golyók. Az esemény történetté válik, újra és újra
lepereg az emlékezetben, mintha egy visszatekert
videót néznénk. A történet elején felmerülő „nem
lesz ennek jó vége” érzés beteljesül, a katarzis
elmarad, nincs helyette semmi.
Írásaiban családi kötelékei is feltárulnak. Apja
halála kapcsán az „elárvult” kutyus szomorú
végzete is az elkötelezett sorsot jeleníti meg.
A csonka családtól kapott érzelmi muníció
ismételten felbukkan ezekben a történetekben. A
kötet A lebegő hordók című novellával végződik.
Összefoglaló, személyes vonatkozású írás. Álom és
ébrenlét, idősíkok és helyszínek, a múlt és a jelen
szereplői váltakoznak benne a tudósítás során
átélt borzalmakkal. Ezúttal felsejlik a folytatás
lehetősége…
Jászberényi Sándor
első önálló novelláskötetével elfoglalta a helyét
a kortárs próza élvonalában.
Megjelent 2014,
terjedelem: 195 oldal, ára
2500 Ft., www.kalligram.
com.
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Kultúrkúria: Gyilkosság telefonhívásra

1951. szeptember 27-én a meglehetősen
higgadt és visszafogott angol közvéleményt nem kavarta fel különösebben a
régóta betegeskedő VI. György király súlyos tüdőműtétjéről szóló bejelentés, de a
hajdani teniszsztár, Tony Wendice lakásán
elkövetett rejtélyes gyilkosságról szállongó hírek kifejezetten lázba hozták. A BBC a
következő hónapokban ugyan rendszeresen beszámolt a gyengélkedő király egészségi állapotáról, a szenzációs nyomozás
és a londoni Központi Büntetőbíróságon
zajló per váratlan fordulatairól viszont
naponta tudósított. Aztán 1952. február 6-án a király elhunyt, és ugyanazon a
napon az Old Bailey a gyilkosra a lehető
legsúlyosabb büntetést szabta ki. Ám mikor II. Erzsébet királynőt megkoronázták,

ÁPRILIS 28., 19.00: Frederick Knott:
Gyilkosság telefonhívásra.
Szereplők: Tony – Szervét Tibor, Margot
– Danis Lídia, Lesgate kapitány – Németh
Kristóf, Hubbard felügyelő – Őze Áron, Max
– Szűcs Péter Pál. Az eredeti szöveg alapján
színpadra alkalmazta: Hársing Hilda. Rendezte:
Dicső Dániel. A Rózsavölgyi Szalon előadása.
Az előadás időtartama 90 perc, szünet nélkül. A
színdarab Magyarországon a Theatrum Mundi
Színházi és Irodalmi Ügynökség közvetítésével
kerül színre. Jegyár 2500 Ft.
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Az űrhajózás világnapján

A Klebelsberg Kultúrkúria, sokéves hagyományához híven, idén áprilisban is gazdag
programmal várja az űrhajózás és a csillagászat iránt érdeklődőket.
ÁPRILIS 9-ÉN 11 órától Éder Iván asztro
fotós tart előadást Csillagvárosok lakói címmel. Az előadás során választ kaphatunk
arra, hogy mik a galaxisok, mi is az a Tejútrendszer, mik azok a gázködök, hogyan keletkeznek és hogyan halnak meg a csillagok.
Az előadásra a belépés díjtalan. Éder Iván elmúlt években készült legszebb felvételeiből
válogattak, ezeket ÁPRILIS 2-12. között tekinthetik meg a Kultúrkúria látogatói. A Csillagok között című kiállításon új technikákkal
készült, látványos képeket csodálhatunk meg
az Univerzumról, melyeket Magyarországról
és Namíbiából készített.
Szintén az űrhajózás világnapjához kapcsolódva ÁPRILIS 11-én este 20 órától
teleszkópos megfigyelésre invitálják az érdeklődőket. Mindenki személyesen végezhet megfigyelést a Holdról, a bolygókról és
a csillaghalmazokról a Magyar Csillagászati Egyesület tagjainak közreműködésével.
Rossz idő esetén a teleszkópos megfigyelés
elmarad.

a halálraítélt hajóra szállt, hogy nászútra
induljon szerelmével...
Frederick Knott Gyilkosság telefonhívásra című egyfelvonásos színdarabját a
Klebelsberg Kultúrkúria színpadán láthatják a nézők parádés szereposztásban.

Könnyűzenei csemegék a Kultúrkúriában

Áprilisban gazdag kínálattal kedveskedik
a Klebelsberg Kultúrkúria a könnyebb
zenei műfajok kedvelőinek.
Csöndkabát címmel rendhagyó akusztikus koncertet ad Szabó Balázs Bandája
ÁPRILIS 9-ÉN és 15-ÉN 19.00 órától. Szabó Balázsnak mindig is szívügye volt a
versmegzenésítés műfajának be- vagy
inkább visszaemelése a magyar popzenébe. Első, 2004-ben megjelent lemeze is Faludy-művek megzenésítése volt,
de feldolgozott már Pilinszky-, Szemlér
Ferenc- és Weöres Sándor-verseket is,
és foglalkozott olyan kortárs szerzők
műveivel, mint Grecsó Krisztián. Ezekre
az elmúlt években született versmegzenésítésekre most egy rendhagyó est épül
fel a Klebelsberg Kultúrkúriában, amelyről az énekes-dalszerző így nyilatkozott:
„Úgy csüngnek rajtam a régi feddések
és aggodalmak anyámtól, sorok Pilinszkytől, képek Radnótitól, dalok, amelyek
helyettem álmodtak tovább, mint egy
régi nagy kabát. Ebben a szélárnyékos,
csöndes lepelben zajlik majd ez az este.

Érkeznek dalok a zenekar régi és új lemezéről, Pilinszky Jánostól és legfőképp
Radnóti Miklóstól – versek sorokból, dallá
lett hangokból, kicsiknek és nagyoknak,
egy kicsit csöndesebben...”
A koncerten közreműködik az Accord
Quartet.
A Group’N’Swing zenekar Magyarország első számú swing & boogie show
zenekara. ÁPRILIS 16-án 20.00 órakor
Mihályi Réka és Magyar Bálint egy nagyszerű show-val varázsolja el a nézőket.
Zenéjükben a swing, a latin zene, a ballada és a rock’n’roll legjava csendül fel.
Garantált a kiváló zene, a hangulat és a
lendületes tánc.
ÁPRILIS 24-ÉN 20.00 órától folytatódik
a Kiscsillag zenekar népszerű, akusztikus
sorozata, az Idáig tudom a történetet.
2012 októberében jelentkeztek először
rendhagyó műsorral, és azután is telt ház
előtt játszották országszerte.
„Mindenkinek vannak történetei, vagy
saját alapanyagból, vagy barátok, ismerősök életéből, jól végződnek, rosszul

végződnek, viccesek, tragikusak vagy
viccesek és tragikusak. Sokszor attól függ,
hogy éppen milyenek aznap, hogy hogyan
kezdjük el, hol hagyjuk abba, kiről és miről, miért és kinek mondjuk. Így begyakoroljuk őket, csiszolódnak, tömörödnek, ha
nem elég színesek, hozzágondolunk egy
másik hasonló sztoriból egy árnyalatot,
míg a végén magunk se tudjuk, mikor
és hol is volt, kivel történt és pontosan
mi is. Illetve talán még tudni véljük, de
az már nem lényeges. Ekkor a történet
már önmagában áll, levált az életről, és
lehet akár belőle mese, novella, vers, sőt
még dal is.” – mondta el Lovasi András,
a Kiscsillag fő dalszerzője a rendhagyó
koncertről, amelynek fő különlegessége
tehát, hogy a zene mellett fontos szerepet
kapnak benne a prózai szövegek.
Az irodalom, a színház és a stand-up
comedy műfaji sajátosságaira is épülő
koncerteken a zenekar vendégfellépőkkel
egészül ki: Németh Juci, Császári Gergely
és Vedres Csaba zongoraművész lép majd
színpadra.
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Máriaremetei az ország kedvenc tejes fagylaltja

helyet jelentő, Magyarország kedElső alkalommal rendezték meg
venc tejes fagylaltja címet.
március első hétvégéjén a SymaA cukrászmester elmondta azt
csarnokban a fagylaltfesztivált,
is, hogy a kézművesfagylalt-kéahová a szakmai seregszemle
szítést képviselő cukrászdájuk
mellett a nagyközönséget is kósmindig nagy hangsúlyt fektetett
tolóra várták. A nyári fagylaltszea természetes alapanyagok haszzonra készülve megrendezték a
nálatára.
Magyarország kedvenc fagylaltja– A magukra valamit is adó cukversenyt is.
rászdák
kerülik a mesterséges íz-,
A fesztivál résztvevője volt
Erdélyi Balázs
szín- és egyéb adalékokat, ráadátöbbek között a máriaremetei
Frer cukrászda, amely tavaly mézes-diós sul a vásárlók is mindinkább a természetes
hecsedlifagylaltjával elnyerte az Év fagylaltja anyagokkal készült fagylaltokat keresik. De
címet. Erdélyi Balázs, a cukrászda társtulajdo- ez szerintünk magától értetődő, hiszen ki
nosa idén is új kreációkkal lepte meg a zsűrit. ne szeretne a gyerekének olyan fagyit venni,
– Örömmel vettünk részt a fagylaltfesz- amelyikben a vanília ízét az eredeti madativálon, ahol cukrászatunk 18 féle fagyit gaszkári vanília, a színt pedig a fagylaltban
kínált a látogatóknak. Nagy megtiszteltetés lévő málna vagy feketeribizli adja.
Erdélyi Balázs elmondta, hogy cukrászatuk
ért minket, amikor kiderült, hogy a versenyen a gyümölcskategóriában a mentás eper a hagyományos receptekre épül, de alkalmanrózsával fagylaltunk harmadik lett, a tejes ként nem árt egy kis újítás, mint a mentás-rókategóriában pedig a zsűri a kajszibarackos zsás eperfagylalt, amelyben friss mentalevél
mákosrétesfagylaltunknak ítélte oda az első és finom rózsavíz is helyet kapott. A díjnyer-

Fotó: Gazdag Nóra

Még el sem kezdődött az igazi fagylaltszezon, de már két díjat nyert a máriaremetei
Frer cukrászda az első Fagylaltfesztivál és -Kiállításon. Erdélyi Balázs cukrászmester kajszibarackos mákosrétes-, valamint mentás eper rózsával fagylaltja nyűgözte le a zsűrit.

tes kajszibarackos mákosrétesfagylaltnak is
egy tradicionális recept az alapja. A vaníliástejszínes-tojásos alaphoz sokáig keresték a
megfelelő ízű magyar mákot. Egy csipet fahéjjal és kezeletlen héjú citrommal ízesítették,
majd házi kajszibaracköntettel tették harmonikussá. Ami újdonság, hogy a réteslapot
a mester karamellizálta, így az a fagylaltban
sokkal tovább marad ropogós.

Berkenyék Prágában
A Máriaremete–Hidegkúti Ökumenikus
Általános Iskola hat diákja és három
tanára októberben Prágába utazott, hogy
részt vegyen a prágai Építészeti Hét keretében gyerekek számára megrendezett
Játékos Építészet elnevezésű kiállításon és
a hozzá kapcsolódó programon. Az utat a
II. Kerületi Önkormányzat is támogatta.

Az iskola Berkenye osztálya jelentkezett
a program pályázatára. Először Kálmán
Ernő építész beszélgetett velük az építészet
mint művészet szépségéről, az építész
munkájáról és a gyerekek előtt álló feladat
megoldásának a lehetőségeiről. Ezután
tanítójuk, Elek Klára és az iskola rajztanára, Kovács-Gombos Dávid irányításával
nagyméretű képeket készítettek pesthi
deg
kúti templomokról. Az alkotásokból
szakmai zsűri választott és küldött ki Prá-

gába hat pályaművet. A cseh, szlovák és
lengyel iskolások mellett így az Öku diákjai is ott lehettek a prágai Várban, a Hradzsinban megrendezett eseményen.
A csapat Prágában az első napon megismerkedett a város nevezetességeivel,
majd a Prágai Magyar Kulturális Intézet
vendége volt, este pedig a kivilágított Vá-

– Amikor Budapesten 2008-ban elindítottuk a Visegrádi Négyek építészeti együttműködését, nem gondoltuk, hogy a következő években ilyen sokrétű, különböző korosztályokat felölelő programokat tudunk
létrehozni. Évek óta dolgozunk azon, hogy a gyerekekhez is eljusson az építészet kulturális gyökereket
tápláló ereje. Nagy öröm, hogy a Playful Architecture programban részt vevő két magyar iskola közül az egyik
a Pesthidegkúti Ökumenikus Iskola Berkenye osztálya volt – mondta Kálmán Ernő DLA Ybl-díjas építész.
Hozzátette, a júniusban beérkezett pályázati rajzok a helyi szakrális, kulturális épületek meglátogatása
után készültek. A Prágába kiküldendő pályázati rajzokra egy háromtagú, hidegkúti művészekből álló
zsűri – László Zoltán építész, festőművész, (László Gyula professzor fia), Puskás Barnabás grafikusművész és Kálmán Ernő építész, a Visegrádi Négyek alapítója – tett javaslatot. A kiválasztott képek alkotói:
Bereszlényi Zalán, Bomd Charles, Kolozsvári Kende, Németh Csongor, Nógrádi Anna és Skultéty Hanna.

ron át sétált a szállásra. Másnap a prágai
Vár hajdani Szent György-kolostorában
kialakított kiállítóhelyen várták a szervezők a gyerekeket. Az Építészeti Hét, a
prágai Műemlékvédelem, a Vár kulturális
igazgatójának köszöntője és az ajándékok
átadása után egy, a köztársasági elnök rezidenciájához tartozó, különlegesen szépen felújított teremben megkezdődött a
gyerekek műhelymunkája. Először egy
rajzfilmet néztek meg az építészet születéséről és történetéről, majd volt, aki a műterem ablakából látható csodálatos panorámát rajzolta, volt, aki kartondobozokból
készített hatalmas építményt. A műhelymunka végeztével a csapat belvárosi sétával és egy tál knédlis étellel búcsúzott Prágától. A Csehországból hazatért gyerekek
örömmel meséltek élményeikről osztálytársaiknak.
Lakos Attila
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Kratzer József vendéglője

A vendéglő 1901-ben

Ez a képeslap 1920-ban készült

A Hidegkúti úti épület ma

A törökdúlás után Magyarország benépesítése közel nyolcvan évig tartott, a Buda környéki falvakba is több hullámban érkeztek
főként német telepesek, leginkább a Fekete-erdő vidékéről. A Kratzer család szintén
onnan indult útnak Mária Terézia uralkodása idején, saját tutajukon eveztek le a Dunán. Hasznos mesterséget tanultak mindannyian, favágók, ácsok vagy hordókészítők
voltak. Hidegkúton az összes Kratzer egy
rokonságba tartozott, és a legtöbb fiú a József nevet kapta a keresztségben.
A vendéglős Kratzer József ötven hold
földön gazdálkodott, de iskolázott ember
volt, mert négy év középiskolát is végzett
Budapesten. Mint községi bíró, negyven
évig a falu képviselő-testületében is dolgozott, a vármegyei törvényhatósági bizottságban pedig virilis polgárként lehetett jelen. Részt vállalt az iskolaszéki gondnokság
és az egyháztanács munkájában.
Kratzer József a Resch György kezdeményezésére 1888-ban alakult Temetkezési
Egylet örökös elnöke, az Úrbéresek Gazdaközössége elnöke volt, de betöltötte az
Országos Központi Hitelszövetkezet fiókja,
a Pesthidegkúti Gazdasági Hitelszövetkezet igazgatói tisztségét is.
Vendéglőjét saját házában nyitotta meg
az előző századfordulón, a Hidegkúti út 169.
szám alatt. Az L alakú épület utcafrontjára
nézett az étterem négy zsalugáteres ablaka, és jó időben kerthelyiség is működött
az udvaron. Esténként muzsikaszó mellett
múlatták az időt a vendégek hosszú lócákon
vagy egy-egy asztal körül ülve.
Kratzer József megnősült, és három
gyermeke született, mire kitört az első
világháború. Néhány hónap híján négy
évig szolgált a fronton, először a Kárpátokba és a galíciai Przemyśl erődjéhez ve-

A kerthelyiség 1940-ben

zényelték, utána Doberdóba került, majd
Bukovinában harcolt. Doberdónál megsebesült, bronz Vitézségi és Sebesülési
éremmel tüntették ki.
A harcsabajuszos, csontos arcú Kratzer
József, leszerelése után, kibővítette pest
hidegkúti vendéglőjét. A korábbi, vályogból készült épülethez egy újabb, hatablakos
utcai részt toldatott, ennek ötven centiméter vastag falait viszont már nagyméretű
téglából emelték. A középen kicsit „megtört”, U alakúra kiegészült egytraktusos
ház homlokzati díszei (főpárkány, ablakkeretek) ezért eklektikusak lettek.
Az udvar felőli oldalon két és fél méter
fesztávolságú téglapillérek tartják a födémet, az oszlopközöket csupán arasznyi
fal köti össze, korábban itt a kerthelyiségre néző, üvegezett veranda húzódott.
Az étterem bejárata átkerült a Hidegkúti
úti szárnyba, ahol a belső padlószint fél
méterrel magasabb az utcainál. A vendéglő és a lakrész mennyezete alul-felül
deszkával borított fagerenda volt, alsó felületén nádvakolással, az építőmester az
új tetőre pedig „merészen kiugró” padlásablakokat tervezett.

Kratzer József 1926-ban villanyvilágítási vállalatot is alapított a házával szemközti
telephelyen. Hét transzformátorállomással
rendelkezett, a primer áramot Budapestről
kapta, hálózata negyven kilométert tett ki.
Pesthidegkút mellett Máriaremete és Solymár tartozott az ellátási körébe, a fogyasztók száma 1930-ban már elérte a 680 főt. A
céget egyetlen fia, József vezette, akárcsak
a hitelszövetkezeti fiókot. A korabeli sajtó
arról írt, hogy miután őt választották meg
a pénzintézet ügyvezető igazgatójának, új
lendületet adott a szövetkezetnek, és megduplázódott a tagok száma is.
A vendéglőt 1946-ban zárta be Kratzer
József. Az első világháborúban szerzett sebesülése miatt tolószékbe kényszerült, és
a társadalmi viszonyok is kezdtek „keleti”
irányba változni. Mint német származású
gazdát mégsem telepítették ki, de haláláig
visszavonultan élt. Házában élelmiszerboltot és 1985-ben postát nyitottak, a Hidegkúti út tervezett kiszélesítése miatt ekkor
kis híján lebontották. Szerencsére megmaradt, s jelenleg több üzlet osztozik a százhúsz
éves épületen.
Verrasztó Gábor
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75 éves fényképek

A Hónap fotója pályázat keretében sokaktól kaptunk régi felvételeket a
kerület különböző helyszíneiről. Az alább közölt dokumentumértékű diákat,
amelyek 1940 novemberében Hűvösvölgyben készültek, kedves olvasónk,
Balogh Anna küldte be. A fotós az ő édesapja, dr. Balogh Zoltán volt. Továbbra is várjuk izgalmas képeiket a II. kerület helyszíneiről, még álló vagy már
lebontott épületeiről, természeti értékeiről, egykor itt élt embereiről.

A Tótasszony-oltár előtt
imádkozók (fent)
Budapest határa, a Vámház
épülete a Bátori László utca
sarkán (balra)
A környék koldusa, Szepi
(jobbra)

Klebelsberg Kuno út (ma Hidegkúti út),
a képen a mai CBA helyén álló ház látható,
hátrébb a mai Stella Maris gyógyszertár

Az Ördögárok, amely a mai CBA alatt a város irányába folyik

Pályázat a Pesthidegkút területén működő
társadalmi szervezeteknek
A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat pályázatot írt ki a II. kerületen belül Pesthidegkút területén működő társadalmi szervezetek
(egyházak, civil szervezetek és nyugdíjasklubok) kulturális, művészeti,
szabadidős és sporttevékenységeinek támogatására a 2015. évben.
A pályázat leadásának határideje: 2015. április 13.

A pályázaton rendelkezésre álló keretösszeg: 4 500 000 Ft
A támogatás mértékének felső határa: 500 000 Ft
A pályázati támogatás intenzitása: max. 50%
A pályázati kiírás (pályázati felhívás és kötelezően kitöltendő
pályázati adatlap) letölthető a II. Kerületi Önkormányzat honlapjáról
(www.masodikkerulet.hu), illetve a szentirmai.mate@masodikkerulet.
hu e-mail címre küldött kérésre elektronikusan megküldik.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető Szentirmai-Zöld
Mátétól, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat referensétől
a (06 30) 867-1915-ös telefonszámon és a szentirmai.mate@
masodikkerulet.hu e-mail címen.

Hol-Mi-Vásár a Kultúrkúriában
Bolhapiacot tart ÁPRILIS 18-ÁN szombaton 9–12 óra között a Klebelsberg Kultúrkúria Vinotékájában (1028 Templom utca 2–10.) a Budaligeti
Polgári Kör. Az árusításhoz előzetes bejelentkezés szükséges, helyfoglalás
8 és 9 óra között, asztalt 9 óráig biztosítanak. A vásár keretében továbbra
is gyűjtenek régi használati eszközöket és archív anyagokat egy leendő
Pesthidegkúti Helytörténeti Közgyűjteményhez a szervezők. A felajánlott
tárgyak és dokumentumok hivatalos regisztrálásáról, tárolásáról – iratok
esetén másolásáról – gondoskodnak, vagy a felajánlókkal megállapodást
kötnek. A nyári szezon előtt az utolsó vásárt május 30-án tartják. További
információ és jelentkezés: Simon Imre, tel./fax: 376-9325, (06 30) 9974912, (06 20) 328-6585, imericus3@t-online.hu.
Termelői piac Máriaremetén
MÁRCIUS 28. (7.30–12 óráig) után ÁPRILIS 11-ÉN és 25-ÉN (7–12
óráig) tartanak termelői piacot a Cserkészház kertjében (1029 Hímes
u. 3.). A látogatók igazi piaci hangulatban, gazdag áruválasztékból
válogathatnak, a termelők portékáiból összeállított kínálóasztal mellett
pedig egy jó beszélgetésre is juthat idő. Szilágyi Zsolt, a máriaremetei
helyi piac üzemeltetője és segítői felhívják a figyelmet: aki hazai terméket
vásárol, az a hazai családokat segíti.

