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Korlátozott a behajtás Ófalun

A solymári, rekultiváció alatt álló murvabánya mind több gondot jelent a környéken
élőknek. A bányát csak a Pesthidegkút–Ófalun keresztül vezető utakon tudják megközelíteni a tehergépjárművek.
A hidegkútiak kérésének megfelelően,
valamint a környéken élők nyugalmának és
biztonságának megőrzése érdekében a II.
Kerületi Önkormányzat vezetése sikeres tárgyalások után elérte a fővárosnál, hogy megváltoztassák a korábbi gyakorlatot. Június
8-tól a rekultivációval kapcsolatosan behajtási engedélyt kizárólag hétköznapokra,
9 és 15 óra közötti időszakra adnak ki a 3,5
tonnás súlykorlátozás alá eső tehergépkocsiknak a Gazda utca–Nóra utca–Patakhegyi
út–Vízmosás utca–Temető utca által határolt
területre. Pesthidegkút–Ófalun – szemben a
közelmúltban terjesztett, politikai érdekeket szolgáló, de a lakosság megtévesztésére
alkalmas szórólappal – már évek óta nem 10,
hanem 3,5 tonnás súlykorlátozás és 30 km/
órás sebességkorlátozás a hatályos. Önkormányzatunknak a területen érvényben lévő
sebesség- és súlykorlátozás mellett most sikerült elérnie az időkorlátozás bevezetését
is. A behajtási engedélyeket, ahogy eddig,
ezután sem a II. kerület adja ki, azonban a
dokumentumok ellenőrzésében a rendőrséggel közösen részt vesz.

Az Ófalun élőknek a sok kellemetlenséget
okozó solymári murvabányához vezető utat
a jogszabályi előírások alapján lezárni nem
lehet, azonban az önkormányzat mindent
megtesz, hogy érvényt szerezzen a tárgyalások eredményének, ezért a bányába közlekedő teherautók – a Budapest Közút Zrt. által

kiadott – behajtási engedélyét a II. Kerületi
Önkormányzat Városrendészetének közterület-felügyelői a rendőrséggel közösen
mindennap szigorúan ellenőrzik. A rendőrség a sebességkorlátozás betartatása végett rendszeresen használ majd traffipaxot
Ófalun.
(Folytatás a 3. oldalon.)

25. születésnapját ünnepelte a Gyermekek Háza

Nagyszabású rendezvény keretében ünnepelte 25. születésnapját a Hidegkúton működő Gyermekek Háza május 28-án. A reggeltől estig tartó ünnepségen sok ismert
művész lépett fel: kicsik és nagyok is nagy
örömmel fogadták Szulák Andrea koncertjét és Szabó T. Anna verses műsorát. Amíg a
szülők bográcsoztak, a gyerekek zsonglőrködhettek, röplabdázhattak, fát faraghattak vagy rajzolhattak a firkafalra.
(Folytatás a 4. oldalon.)

2. OLDAL

KÖZÉRDEKŰ	HIDEGKÚTI POLGÁR

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.

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
Időpontfoglalás
www.magyarorszag.hu
Tel.: 896-3480, 896-3297,
795-8508

Kormányablak
Pesthidegkút
1029 Bátori László u. 2.

Hétfő 7.00–17.00,
kedd: 8.00–18.00,
szerda: 8.00–20.00,
csütörtök: 8.00–18.00,
péntek: 8.00–15.00

Egyéb fontos címek és telefonszámok
II. Kerületi
Rendőrkapitányság

1024 Rómer Flóris u. 10.

346-1800, 346-1821,
346-1840

II. Kerületi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság

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.

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)
Vezető szerkesztő: Ludwig Dóra. Szerkesztők: Péter Zsuzsanna, Novák Zsófi Aliz, Szabó Gergely. Fotó: Soós Dániel
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Engedélyeket ellenőriznek
és sebességet mérnek Ófalun

A solymári murvabányába közlekedő teherautók által okozott gond nem új keletű. Korábban a kitermelés, most a bánya
újraindult rekultivációja jelent gondot a
környéken élőknek. A szomszédos település területén működő bányában érvényes engedély alapján végzik a korábban
kifejtett kőzet helyének feltöltését, hogy
a tájsebet eltüntessék. Lapunk úgy tudja, hogy a bányához szállított törmeléket a
helyszínen átválogatják, darálják is, és az
újrahasznosítható anyagot visszafuvarozzák, így a bánya gyakorlatilag feldolgozóüzemként is működik.
– A problémát az önkormányzat évekkel
korábban azzal orvosolta, hogy kezdeményezte a fővárosnál, az ófalui terület legyen
3,5 tonnás megengedett össztömeg-korlátozott övezet, és a területen 30 kilométeres
sebességkorlátozás lépjen életbe – emlékeztetett Szalai Tibor jegyző. – Néhány év
elteltével úgy éreztük, hogy csendesebb
lett a környék, de most folytatódik a bánya
rekultivációja, ami miatt ismét sok teherautó jelent meg Pesthidegkút–Ófalu lakóövezetének utcáin. Régóta kértük Solymárt,
oldják meg, hogy a területükön üzemelő
bányát a saját településükön keresztül is
el lehessen érni, de jelezték, hogy a bánya
körüli terület természetvédelmi övezet,
ezért ott nincs lehetőség utat nyitni, tehát
továbbra is csak a II. kerületen keresztül
tudják megközelíteni a teherautók. A bányához vezető utat ezért nem lehet lezárni.
Szalai Tibor jegyző hangsúlyozta: szeretnék, ha a megpakolt, gyakran a sebességkorlátozást átlépő teherautók, valamint a
zaj és a por helyett újra élhető, biztonságos
és csendes lenne a környék, ezért amikor
a probléma felerősödött és tudomásukra
jutott, megkeresték a behajtási engedélyeket kiadó Budapest Közút Zrt.-t, és Almássy Kornél vezérigazgatóval közös helyszíni bejárást tartottak Pesthidegkúton.
– Megállapodtunk abban, hogy a teherforgalmi osztályuk – önkormányzatunk
vezetése kérésének megfelelően – a Gazda
utca–Nóra utca–Patakhegyi út–Vízmosás
utca–Temető utca által határolt területre

a rekultivációval kapcsolatosan behajtási
engedélyt kizárólag hétköznapokra, 9 és
15 óra közötti időszakra ad ki. Ha valaki a
bányába, vagy onnan szállítana, akkor azt
csak a fenti időszakban teheti meg, hogy a
fuvarozás a lakosságot a legkevésbé zavarja. A hiányzó, súlykorlátozást jelző táblákat pótolják, kerületünk pedig megtartja
véleményezési jogát a behajtási engedélyek kiadása előtt. A bánya rekultivációját
nem lehet megakadályozni, ezért a bejutást oda biztosítani kell, így a nehezebb
és nagyobb kapacitású teherautóknak is
kiad behajtási engedélyt a Budapest Közút Zrt., de igyekszünk a minimálisra szorítani az engedélyek számát. A Budapest
Közút Zrt. jelezte az önkormányzatnak,
hogy vizsgálják kamerák beszerzésének és
kihelyezésének lehetőségét, hogy a súlyés sebességkorlátozás alá eső területre
behajtó teherautókat ellenőrizhessék.

A közelmúltban ebben a témában egy politikai szervezet szórólapjaival találkozhattak a Pesthidegkút–
Ófalun lakók. Közös ügyeinkből, megoldandó problémáinkból – különösen egyetértés esetén – nem
szabad pártpolitikai ügyeket, akciókat kreálni. Semmi szükség arra, hogy feleslegesen hergeljük egymást
és a lakosságot, vagy aláírásgyűjtést kezdeményezzünk olyan ügyben, amelynek rendezése hónapok óta
folyamatban van, és látszanak a lehetőségek. Az ófalui teherforgalom kérdésében ráadásul az általunk
látott szórólapok megtévesztőek, és nélkülözik a szakmaiságot. Ha olyan formában valósulna meg a
súlykorlátozás, mint ahogyan a röplapon szerepel, akkor az súlyos visszalépést jelentene a környéken
élők számára. A lakossághoz eljuttatott papíron 10 tonnás lenne a súlykorlátozás, és a teherautók
délutántól egészen reggelig róhatnák a kertvárosi utcákat. Ezzel szemben az önkormányzat 3,5 tonnás
súlykorlátozásról, valamint 9 és 15 óra közötti behajtásról egyezett meg a Budapest Közút Zrt.-vel.
Dr. Láng Zsolt polgármester

A készülékeket az ófalui zóna három bejáratánál – a Gazda és a Templom utcánál,
valamint a Temető utcai hídnál – helyeznék el – mondta Szalai Tibor.
A jegyző szerint a II. Kerületi Önkormányzat ugyanakkor nem tartja jó ötletnek, hogy a Budapest Közút Zrt. a behajtási engedélyben konkrét útvonalat
határozzon meg – még rotációs elven sem
–, mert egyes utcák lakóinak az komoly
terhelést jelenthet.
A polgármesteri hivatal vezetője kiemelten fontosnak tartja, hogy a II. kerület
érvényt szerezzen a 3,5 tonnás súly- és a 30
km/órás sebességkorlátozásnak is. Mint
mondta, Láng Zsolt polgármester felkérte a
Városrendészeti és Környezetvédelmi Irodát, hogy az arra jogosult közterület-felügyelők a rendőrséggel együtt
működve
folyamatosan ellenőrizzék az övezetben
közlekedő teherautók engedélyét, hogy
kiszűrhessék az illegális fuvarozókat. Mint
azt Szalai Tibor jegyző megemlítette, korábbi tapasztalatuk szerint volt olyan rutinellenőrzés, amikor a megállított teherautók fele egyáltalán nem rendelkezett
érvényes behajtási engedéllyel. Elmondta
azt is, a kerület vezetése felkérte a II. kerületi Rendőrkapitányságot, hogy rendszeresen mérje a sebességet Ófalu utcáin,
amivel elejét lehet venni a teherautók száguldozásának. Az ellenőrzések, ha szükséges, akár több hónapon keresztül is tarthatnak.
SZEG
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Nagyon szerettem iskolába járni!
Nagy Judit szülő, műsorvezető: – Másodikos a kislányom, és nagyon szeret iskolába járni. Amikor óvodás volt, olyan iskolát kerestem, ahová szívesen jön
mindennap, és ahol úgy látom, hogy megmaradhat
a nyitottsága, ahol értékként tekintenek arra, hogy
minden iránt fogékony. A Gyermekek Háza ilyen, ez
az az iskola, ahol a gyerekeket soha nem éri bántás,
mert olyannak fogadják el őket, amilyenek. A felnőttek
között is vannak harsányak, visszahúzódóak, kreatívak
és racionálisak, a gyerekek is pont ilyenek – az iskola ezt támogatja és elfogadja.
A gyerekek nemcsak a tanároktól, egymástól is rengeteget tanulnak, kíváncsiak
egymás képességeire. Trénerként dolgozom és látom, hogy mindazt, amit nagy
cégek vezetőinek tanítok – hatékony kommunikációt és az ehhez szükséges
együttműködési készséget –, azt az ide járók játszva elsajátítják. Óriási csodaként
élem meg, amikor egy konfliktushelyzetben a nyolcéves kislányom rám néz, és
azt mondja, anya hallgass meg, most vitatkoznunk kell, engedj érvelni!

Pásztor Bence volt diák: – 31 éves
vagyok, informatikus. A legeslegelső Gyermekek Háza-osztályba jártam, még a Batthyány utcai iskola épületében kezdtünk,
majd átköltözött az iskola ide, és itt folytattuk a tanulást. Azt gondoltam, hogy
25 év után sok minden megváltozott,
de amikor benéztem az osztályterembe,
megtaláltam azokat az emlékezetes helyeket, tárgyakat, amelyek iskolásként
fontosak voltak számomra, például a tábla
alatti megoldókulcsokat, amelyek most
is ugyanott vannak, vagy a mai napig a
terem hátsó részén lévő beszélgetősarkot.
Önállóságra neveltek bennünket, nagyon
szerettem iskolába járni. Emlékszem, hogy
amikor gyerekként más iskolásokkal beszélgettem, akkor ők mindig panaszkodtak,
és nem értették, hogy én miért dicsérem
az iskolámat. Nekem az iskola a játékot
jelentette. Tanultam, de soha sem szorongtam a tanulás miatt.

Bérczy Kinga volt diák:
– Számomra minden olyan kicsinek tűnik ennyi idő után, gyerekként az udvar is óriási volt.
Eszembe jutott, hogy a szüleink,
milyen bátrak voltak, hogy ide
írattak be minket, hiszen ’91ben, nem sokkal a rendszerváltás
után, ez az alternatív szemlélet,
az új módszerek óriási újdonságnak számítottak. Sokan kérdezték tőlük, hogy biztosak-e abban,
hogy ez a javunkra válik. És ennyi
év eltelte után mondhatom, hogy
az élet a szüleinket és az iskolát
igazolta. Nem tudom felsorolni,
mennyi mindent köszönhetek az
iskolának, de például a legjobb
barátomat is. Úgy érzem, hogy
mindketten megálljuk a helyünket az élet különböző területein,
én szájsebészként dolgozom.

Lőrincz Dalma
volt diák: – Mivel biztos alapokat kaptunk
a Gyermekek Házában,
nem okozott gondot a
váltás, amikor innen
más iskolába kerültünk. Könnyen alkalmazkodtunk a hagyományos szabályokhoz,
de az új iskolának néha
fejtörést okoztunk, például azért, mert elvártuk, hogy értsük, amit
tanulunk, és bátran
szóltunk, ha valami
nem működött. A gimnáziumi kémiatanárom
például nem volt lelkes
azért, hogy a Gyermekek Házában szocializálódtam.
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Vidám gyereknap Hűvösvölgyben

A II. Kerületi Önkormányzat támogatásával, a Hüvi szervezésében vidám, családi
gyermeknapot tartottak a Bánffy György emlékparkban május 28-án. A közel hatszáz
vendég csodás időben örülhetett az egész napos rendezvénynek.

A helyszínt a II. Kerületi Önkormányzat
biztosította, hogy a vidám családi rendezvényen reggeltől késő délutánig színes
programokkal, sokféle játékkal örvendeztethessék meg a gyerekeket. Óriáscsúszda, hatalmas ugrálóvár, trambulin,
lufihajtogatás, tombola és egyéb mókák
várták a kicsiket. A Hüvi Szolgáltatóház
épületében rajzverseny, arcfestés, óriás szerencsekerék várta a családokat, a
kínai kisvendéglő főzőtanfolyamán még
főzőcskézhettek is a gyerekek. A rendezvényre kitelepült a Peter Cerny Alapítvány is egy igazi mentőautóval, or-

vosokkal, hogy a gyerekek kívül-belül
megnézhessék az autót, beszélgethessenek a mentősökkel, akik bemutatták a
mentőszolgálat munkáját. Kora délután a
II. kerületi Kutyaiskola lepte meg vidám
kutyás bemutatóval a kicsiket. A Hüvi
üzletei közül sokan frissítőkkel, sütivel,
Lipóti túrórudival, a Costa Coffee pedig
a hűsítő frostinóval és kávéval kedveskedett a vendégeknek. A szerencsekerék
fődíját – egy zalakarosi százezer forintos
üdülési utalványt – a rendezvényre hároméves kislányával ellátogató édesanya
nyerte meg.
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Évadzáró mulatság
a Kultúrkúriában

A hónap utolsó vasárnapján, június 26-án
15 és 19 óra között a mostanra már hagyományos gyermekbúcsúra várják a családokat
a Klebelsberg Kultúrkúriába.
Egész délután programokat – színházi előadást, koncertet és rengeteg játékot – kínálnak
a gyerekeknek. A Mikropódium Bábszínház a
Guruló cirkusz című előadásával lép a nagyérdemű elé. Igazi különlegességnek ígérkezik a
Kabóca Bábszínház koncertje, A dühös lovag
zenészekkel és marionettbábokkal. Lackfi János
verseit Szirtes Edina Mókus zeneszerző-énekes
zenei feldolgozásában adják elő a Kabóca Bábszínház művészei. Az Eszter-lánc mesezenekart
már régi kedves ismerősként köszönthetik a
gyerekek. Egész délután izgalmas játékokat
és ügyességi feladatokat lehet kipróbálni a
Betyár téren és a Tekergő téren. A hétpróba
játékai: ökörhúzó, lovacskaugrató, pandúrverő,
diócsenő, körhinta, malaclopó, betyárbujdosó.
A játszókertben kézműves játszóház, arcfestés,
körhinta, hempergő, logikai és ügyességi játékok
várják a gyerekeket, a családokat.
A belépés díjtalan (1028 Templom utca 2-10.).

Asztaliteniszezők a Kultúrkúriában

Egy évtizede alakult meg a Klebelsberg Kultúrkúria Asztalitenisz Szakosztálya, ahol jelenleg már ötven játékos ütögeti a sebesen
pattogó labdákat. A pesthidegkúti pingpongosok várják a sportágat kedvelőket.

A Kultúrkúria szabad kapacitásait kihasználva alakult meg az intézmény keretein
belül az asztalitenisz szakosztály tíz évvel
ezelőtt. Fülöp Tibor, aki ifjabb és idősebb Korsós Ferenccel közösen tette le az egyesület
alapjait, ma is szívesen emlékszik vissza a
kezdeti időkre.

– Megakadt a szemünk egy pingpongasztalon, amelyet nagyritkán használtak a Kúriában. Az intézmény vezetése támogatta az
ötletet, hogy alapítsunk asztaliteniszklubot.
Néhány hét után már toboroztunk, és hamarosan öt csapatot tudtunk indítani a bajnokságokon. Állandó résztvevői lettünk a fővárosi szintű kerületi bajnokságnak, ahol az I. és
II. osztályban is vannak csapataink. Volt időszak, amikor egy-egy szezonra feljutottunk a
budapesti bajnokságba is. Jelenleg a versenyzők és a sportszeretetből asztaliteniszezők
mintegy ötvenen vannak. A házi bajnokság is
hoz izgalmakat, de minden évben szervezünk

nyílt asztalitenisz-kupát, amelyen bárki részt
vehet, de gulyáspartival egybekötött családi
napot és ügyességi versenyeket is tartunk.
Több hölgy is játszik nálunk, ők a legjobbak
között vannak. Ami jó hír, hogy gimnazisták
és egyetemisták is járnak hozzánk, tehát az
utánpótlás is biztosított. Ettől függetlenül
várjuk az új sportbarátok jelentkezését.
Az alapító 83 évesen már nem versenyez,
de az edzésekből és a szervezésből kiveszi a
részét, elmondta, hogy a szakosztály működésében sok segítséget kapnak a Kultúrkúriától, hiszen a legtöbb csapatnak fizetnie kell
azért, hogy legyen hol edzenie, versenyeznie,
öltöznie.
Ugyanakkor megbecsült szervezetnek érzik
magunkat, mert az önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Sport- és Informatikai Bizottsága pályázatán keresztül, illetve
az alpolgármesteri keretből rendszeresen
kapnak támogatást, ami nagy segítség a
sportklub működtetésében és a jobb eredmények elérésében. Fülöp Tibor megemlítette azt is, hogy a Fény utcai piac kezdettől
fogva támogatja őket, például a sportterem
felújításához, asztal- és mezvásárlásához is
hozzájárulnak.
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HELYTÖRTÉNET	HIDEGKÚTI POLGÁR

Hősökről, hősi halottakról

1931. november 8-án – vasárnap – avatták fel Pesthidegkúton Gách István
alkotását, az első világháborús hősi emlékművet. Az emlékmű oldalára hatvanöt
nevet vésettek fel a szobrászművésszel:
hatvanöt hősi halott Pesthidegkútról.

Száz év távlatából már nem is igen tudjuk,
hol, mikor estek el: a szerb hadszíntéren, a
keleti fronton, vagy az észak-itáliai hegyekben? Nem tudunk helytállásukról, mellyel
„a magyar nemzetnek dicsőséget és hírnevet
szerezve életüket feláldozták”, de még arról
sem, hogy hol, mely temetőben alusszák
örök álmukat. Az adósságból, mely reánk,
utódokra nehezedik, törlesztenünk kell végre. Hogy kőbe vésett nevük mellett – mert
arcvonásaikat felidézni már nem tudjuk –
hősiességük történetének mozzanatait felkutassuk és megőrizzük az „élő és jövő nemzedékek okulására”. (1924:XIV. tc.)

A hősökről

Ők azok a szerencsések, akik túlélték a történelem egyik legpusztítóbb háborúját, az első
világháborút. Hazatértek és lehetőségük nyílt
tevékeny, tartalmas cselekvésre. Megbecsült
tagjaivá válhattak a helyi közösségnek, békés építőmunkával formálhatták arculatát. Az
alábbi sorokban a foglalkozásukból eredően
legismertebb és minden bizonnyal legnépszerűbb hőseink alakját idézzük fel. Közülük csak egyikük pesthidegkúti származású,
mégis helyiekként tartjuk számon őket, mert
a világégés után Pesthidegkutat választották
lakhelyül, itt telepedtek le, s itt váltak a faluközösség köztiszteletnek örvendő tagjaivá.
Dr. Murin László (1894, Nagykövesd (ma
Szlovákia) – 1963, Budapest) községi orvos a
helyi „elit” színes, központi alakja lehetett.
Középiskolába Nagyváradon, Sátoraljaújhelyen és Munkácson járt, orvosi diplomát az
első világháború után a budapesti tudományegyetemen szerzett 1920-ban. A székesfehérvári katonai körlet kórházában kezdte praxisát, 1921-ben választották meg pesthidegkúti
községi orvosnak. A Magyar Vöröskereszt
pesthidegkúti szervezetének elnöke, az anyák
és csecsemők védelmére alakult Stefánia Szö-

Scholtz Endre (ma is működő) gyógyszertára,
Máriaremetei út 2.

Élő Ferenc üzleteinek
egyike belülről

vetség helyi csoportjának tagja, 1945 után beválasztották a községi képviselő-testületbe.
1914-ben szanitécként vonult be a 60. gyalogezred II. zászlóaljához, majd mint egészségügyi hadnagy, 26 hónapon át teljesített
szolgálatot az orosz, román és olasz fronton.
Háborús kitüntetése: arany érdemkereszt.
Reichardt András plébános 1888-ban
született a Fejér megyei Isztimérben. Középiskoláit és a teológiát Székesfehérvárott végezte, 1912-ben szentelték pappá. 1922-ben
került Pesthidegkútra, s 1968-ig tevékenykedett ófalui plébánosként. Megválasztották
a Hitelszövetkezet elnökének, a Remetekertvárosi Polgári Kör és a Levente Egyesület alelnökének. Hosszú egyházi szolgálata alatt a
pesthidegkúti közélet meghatározó és megkerülhetetlen tagja volt.
1915. május 1-jétől a közös hadsereg alsó-ausztriai, korneuburgi tartalékoskórházának tábori lelkésze 42 hónapig. Katonai adatlapján felettesei szilárd karakterű,
kötelességtudó, gondos, odaadó lelkésznek
jellemezték. Kitüntetései: szolgálati kereszt, II.
osztályú lelkészi emlékérem.
Scholtz Endre, a „Máriaremete” gyógyszertár tulajdonosa középiskoláit Temesvárott végezte, gyógyszerészi oklevelet
1920-ban a budapesti egyetemen szerzett.
Pesthidegkúton 1924-ben vette át a gyógyszertárat édesapjától. Községi gyám, a helyi
képviselő-testület és az egyháztanács tagja.
A II. világháború után, a hetvenes években
nyugdíjasként élt Pesthidegkúton.
1914-ben bevonult a 16. egészségügyi osztagba, a szerb, a román és az olasz fronton
teljesített szolgálatot. Mint egészségügyi hadnagy szerelt le majdnem ötévi háborús szolgálat után, 1918-ban.
Dr. Parsch Pál állatorvos (1895, Pesthidegkút – 1972, Budapest)
A XIX. század végének és a XX. század első
felének legtehetősebb pesthidegkúti család-

jából származott. Elemi iskoláit helyben végezte, Budapesten érettségizett, az Állatorvosi
Főiskolára a háború után jelentkezett. 1923ban szerzett diplomát, 1926-ban választották
meg Pesthidegkúton körzeti állatorvosnak.
1915-ben tartalékos tiszti iskolát végzett,
1915-1918 között 37 hónapon át az orosz és
az olasz fronton szolgált. 1918-ban mint hadnagy szerelt le. Kitüntetései: ezüst és bronz signum laudis.
Élő Ferenc fűszer- és vegyeskereskedő
szakmáját Magyaróvárott tanulta, segéd volt
Győrött és Budapesten, majd a fővárosban
három üzletet is nyitott. Pesthidegkúton
1912-től vezette fűszer- és vegyeskereskedését. A helyi iskolaszék és az egyháztanács
tagjává is megválasztották.
1915-ben a 76. gyalogezredhez vonult be,
majd áthelyezték a 106. tüzérezredhez. Tüzérként 15 hónapon át harcolt az olasz fronton, mint tűzmester szerelt le. Kitüntetései:
kisezüst vitézségi érem, koronás érdemkereszt,
Károly csapatkereszt.

A hősi halottakról

Az elsőkről, akiknek végső nyughelyük még
szülőfalujukban, Pesthidegkúton lehetett:
Helter Ferenc (Pesthidegkút 1887-1914)
az I. honvéd gyalogezred katonája az északi
harctéren sebesült meg súlyosan. Az ungvári
kórházban ápolták, ott halt bele sebeibe, 27
évesen. Ott is temették el, de atyja hazahozatta és Pesthidegkúton „mint a nagy háború első
ismert áldozatát, igen nagy dísszel” eltemették,
tudósít az ófalui plébánia anyakönyvi bejegyzése (1914. szeptember 20.)
Balázs Antal földműves (Pesthidegkút
?-1914) népfölkelőként vonult be, a szerb
harctéren kapott tüdőlövést 1914. november
4-én. A szabadkai kórházban ápolták, majd
hazajött Pesthidegkútra s szülőfalujában,
1914. december 24-én hunyt el.
dr. Czaga Viktória helytörténész

2016. június 18.
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Főhajtás a világháborús hősök emléke előtt

Ünneplő közösség gyűlt össze Pesthidegkúton május 28-án délelőtt az ófalui
templom kertjében, a két világháború között felavatott Hősök emlékműve körül.
Az ünnepi műsort a Pesthidegkúti Német Dalkör, valamint a Máriaremete–Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola
diákjai adták, beszédet mondott Dézsiné
Überhardt Katalin, a II. kerületi Német Önkormányzat elnöke. Az elnök röviden felidézte a jeles nap történetét, majd figyelmeztette hallgatóságát, hogy ezen a napon
nemcsak a magyar nemzetiségű hősökről
kell megemlékeznünk, hanem a sváb, lengyel, horvát és egyéb nemzethez tartozókról is, akik szintén e hazáért küzdöttek, és
adták sokszor az életüket is érte.
Az emlékmű két oldalára a két világégés hidegkúti hősi halottainak névsorát vésték. Ahogy az elnök elmondta, az
I. világháború 67 elesettje közül 57 sváb
katona volt, a II. világháború 115 áldozata közül pedig 89-en tartoztak a német
nemzethez.

A szervező Német Önkormányzat képviselői mellett a II. Kerületi Önkormányzat nevében Dankó Virág alpolgármester
és Csabai Péter, a Pesthidegkúti Városrészi

Bonyolult témáról izgalmasan

Az ember teste valóságos csoda, erről
a remekműről tudhat meg izgalmas
részleteket és titkokat az, aki a Tessloff
Babilon 8-14 éves gyerekek számára
ajánlott kiadványait elolvassa. Az emberi test 30 másodpercben című könyv
30 rövid, színes képekkel illusztrált fejezetben mesél mindarról, amit fontos
tudni a testről: a szerkezetéről, a csontokról, az izmokról, a szervekről, például a szívről. Utóbbi a legkeményebben dolgozó szervek egyike, egy nap
alatt csaknem százezerszer dobban.
Megtanulhatjuk megmérni pulzusunkat, amely a sokszorosára emelkedhet
sportolás közben. A könyv környezetés biológiaórán is hasznos lehet, hiszen
érdekes és jól érthető ábrái biztosan
nagy sikert aratnak a gyerekek körében. A kiadó Tudás 30 másodpercben
sorozatát a Magyar Gyermekirodalmi
intézet zsűrije a tavaly megjelent kiadványok közül a legjobb 25 gyermek- és ifjúsági
könyv közé válogatta.
Szintén a testet mutatja be a
Mi MICSODA Az emberi test –
A természet remekműve című
kiadvány. A látványos fotók jól
kiegészítik a grafikákat, együtt
érzékletesen ábrázolják a legegyszerűbb és a legbonyolultabb folyamatokat is. Kiderül
például, hogy a hanghullám
hogyan jut be a fülbe, onnan

pedig az agyban található hallóközpontba. De a könyv beavatja az olvasókat a szervezet különleges védekezési
technikáiba is, megtudjuk, mi értelme
van a láznak, testünk hogyan képes
begyógyítani a sebeket vagy a törött
csontot, a bőr kötőszövete hogyan
védi lökhárítóként a szerveket. A Mi
MICSODA ismeretterjesztő sorozat évtizedek óta népszerű a gyerekek és a
szülők körében, hiszen kreatív, minden
témát alaposan körbejáró kiadványai
segítenek megérteni és megismerni a
világ izgalmas momentumait.

NZSA

Az emberi test 30 másodpercben,
Tessloff és Babilon Kiadó, 2016.
Az emberi test – A természet remekműve,
Tessloff és Babilon Kiadó, 2015.

Önkormányzat elöljárója, valamint számos más szervezet helyezett el koszorút a
Hősök emlékművénél.
PZS

Bemutatkoznak
a körzeti megbízottak
I. számú körzet, Pesthidegkút:
Budapest közigazgatási határa, Nagykovácsi,
Solymár és Budakeszi felé, valamint az erdők
(Petneházy-rét, Hárs-hegy, Vadaskert, Erzsébetliget) által határolt terület.
Porcsin Csaba
rendőr
zászlós
telefon:
(06 70) 489-3429
Budai Tímea
rendőr
főtörzsőrmester
telefon:
(06 70) 489-3440
Dupcsák Viktor
rendőr
főtörzszászlós
telefon:
(06 70) 489-3424
Homa-Nagy Anita
rendőr
főtörzsőrmester
telefon:
(06 70) 489-3441
Móré Csaba
rendőr
főtörzsőrmester
telefon:
(06 70) 489-3435
Vámos György
rendőr
törzsőrmester
telefon:
(06 70) 489-3442
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Vedd fel a ritmust! Hurrá, itt a nyár!
Nyári táborok a Kultúrkúriában

A kerületben 23 éve működő Kiss Zenede Alapfokú Művészeti
Iskola akkreditált kiváló tehetségpontként évek óta szervez
sikeres tehetséggondozó programokat, évről évre új tematikával és új résztvevők bevonásával.
2016 tavaszán zenés-táncos tehetséggondozó programsorozat valósult meg az NTP-MOI-15 pályázat keretében. A foglalkozássorozatban tíz zenetagozatos és tíz tánctagozatos,
kiemelkedő képességű tanuló vehetett részt, aki a rendszeres
tanórákon túl is kipróbálhatta magát a közösségi alkotás, az
új műfajok és technikák terén. A hatvanórás tehetséggondozó
program szakmai megvalósítása Bonczó István, Csévi Flóra,
Feketéné Czeglédi Szilvia, Tóth András és Orosz Anna pedagógusok irányítása alatt zajlott. A résztvevők a hagyományos ír
zenei műfajokkal és táncokkal ismerkedhettek három hónapon
keresztül, végül látványos közös produkciót mutattak be.

A Klebelsberg Kultúrkúria is sokféle tábort szervez kicsiknek és
nagyobbaknak. Lesznek kreatív táborok: 12-15 éveseknek Önbizalom-növelő kreatív rajztábor, Zöldág kerámiatábor 8-14 éveseknek,
Selyemfestőtábor 8 éves kortól, Ékszerkészítő dizájntábor 8 éves
kortól, Üvegfestőtábor 8 éves kortól, Nyári Guzsalyas-tábor 7-12
éveseknek. Indul nyelvi tábor: olasz intenzív kurzus 15 éves kortól,
színjátéktábor 9-14 és 14-18 éveseknek a Színjáték Drámastúdióval.
Sportos táborok: Kreatív napközis tábor 4-9 éveseknek, Zöldág
horgásztábor (külön kezdőknek és haladóknak, 10-14 éves fiúknak
és lányoknak), Gyermek fitnesz fit-kid sporttábor a Fitness Team
Budapest szervezésében 6 éves kortól, Jóga a mindennapi életben
korhatár nélkül és Hip-hop-tábor a Dynamic Tánciskola szervezésében 7 éves kortól. Szivárvány szünidei móka 6-10 éveseknek, Süni
zenebölcsis vízimóka-foglalkozások 2-7 éveseknek szülői kísérettel,
Nyári festőtábor korhatár nélkül kezdőknek, Tekergők napközis
sporttábor 8-17 éveseknek, Szószövő tábor Molnár Krisztina Rita
íróműhelyében 10-16 éveseknek. Információ: Nagyné Tóth Kinga
(06 20) 249-1580, kingat@kulturkuria.hu. Zöldág táborok: Reök
Cecília (06 20) 299-1040, reokcecilia@kulturkuria.hu. Bővebb információ: www.kulturkuria.hu/taborok, illetve a Nyári táborok a
II. kerületben 2016. című programfüzet.

