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Elkészült a mentôállomás épülete
Karácsony elôtt néhány nappal adta át a kivitelezô cég a Polgármesteri Hivatalnak a
határidôre megépült hidegkúti mentôállomást — tájékoztatta lapunkat Szalai Tibor
jegyzô, aki azt is elmondta, hogy a mûködés megkezdéséhez szüséges hatósági engedélyek is hamarosan elkészülnek. Ezt követôen kezdheti meg a mentôállomás berendezését és felszerelését az Országos Mentôszolgálat (OMSZ).

Kôszeghy Béla, az OMSZ kiemelt projektjeinek menedzsere lapunknak elmondta: bízik abban, hogy a mûködéshez szükséges
engedélyek rövidesen meglesznek, és így
már februárban üzemkész lesz a hidegkúti
mentôállomás, amelyre a térségnek óriási
szüksége van.
— A Déli pályaudvar és Pilisvörösvár között nincs mentôállomás, így Hidegkúton
és a II. kerület egyéb részein, valamint jó

néhány agglomerációs településen élôknek sokkal közelebb lesz a segítség baj esetén.
A II. kerületi önkormányzat biztosította
a telket, valamint 100 millió forintot, hogy
megépülhessen a beruházás. Az Országos
Mentôszolgálat vállalta az üzemeltetést, illetve harmincmillió forinttal járult hozzá a
megvalósulás költségeihez.
TH

Amit látok: ború vagy derû?
Új kiállítás a Kultúrkúriában
Az ország és az itt lakó emberek borzasztó állapotban vannak, be vagyunk keményedve, állandóan bántjuk egymást. A képeim, a tárlat azt szeretnék kifejezni, hogy legyenek boldog pillanataink, ne a haragról, a pénzrôl szóljon a világ — mondta lapunknak Stiller-Luzsicza Ágnes Amit látok címû kiállításának megnyitóján. A festômûvész hozzátette, fontos, hogy ápoljuk gyerek-énünket, ªgyeljünk a kicsikre, akik,
ahogy a mûvészek, másképp látnak, a szívükkel. A Klebelsberg Kultúrkúria terme január 16-án este annak ellenére megtelt, hogy a BKV-sztrájk megbénította a közlekedést Budapesten.
A festônô legfrissebb alkotásai nyári örömökrôl mesélnek, egy idilli, derûs vidéki világról — valahol a Rába-parton — gyerekekrôl, napfogyatkozásról, teliholdról.
A kiállítást megnyitó Pintér Tamás építész úgy fogalmazott, Stiller-Luzsicza világában minden különleges megtörténik, mint a mesében. Valóban, a mûvésznô festményei varázsolnak, energiával töltik fel azokat, akik egy hideg téli napon ellátogatnak
-nzsaa kiállítóterembe.
A kiállítás február 14-ig tekinthetô meg a Kultúrkúriában (1028 Templom u. 2–10.).
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KÖZÉRDEKÛ ADATOK
Az önkormányzat Hidegkúton

Lakosságszolgálati és
Okmányügyintézôi
Csoport Pesthidegkút

Városrendészet Pesthidegkúti Kirendeltség

Hétfô: 8.00–18.00
Közösségi Ház, 1028 Máriaremetei út 37.
Kedd: 8.00–16.00
Telefon: 376-5966
Szerda: 8.00–16.30
Telefon/fax/idôpontfoglalás: 376-8678
Csütörtök: 8.00–16.00
a fenti napokon:
(Hétfôn délelôtt és pénteken valamint
ebédidô: 12.15–13.00
gépjármûügyekben csak elôre bejelentkezett
Péntek: 8.00–13.00
ügyfeleket fogadnak)
ebédszünet nincs
Közösségi Ház, 1028 Máriaremetei út 37.
Kozma Sándor közterület-felügyelô
Mobil: (06 30) 560-3939
Hétfô: 13.30–18.00
Telefon: 376-8678, 376-5966
Szerda: 8.00–16.30
e-mail: kozterulet.pesthidegkut@
Péntek: 8.00–11.30
masodikkerulet.hu
www.2keruletkozterulet.shp.hu

HIDEGKÚTI POLGÁR

Miért nincs Hidegkúton
letéti posta?

Egyéb fontos címek és telefonszámok
II. Kerületi
Rendôrkapitányság

Rómer Flóris u. 6.

Tel./fax: 346-1800

Közép-budai Tûzôrség

1021 Budakeszi út 45.

Tel.: 459-2301

II. Kerületi
Egészségügyi Szolgálat

Kapás u. 22.

Tel.: 488-7500

Készenléti Szolgálatok
Pesthidegkúti Egyesülete

1029 Dombos utca 22.
Ügyelet 0–24 óráig:
(06 30) 621-0342

Telefon: 397-1266
kszp2@freemail.hu

ÜGYELETEK
Gyermekorvosi ügyelet

1023 Bolyai utca 5–7.,
Budai Gyermekkórház és Rendelôintézet
A épület, tel.: 301-6969, 104, 212-5979

Felnôttorvosi ügyelet

1022 Rét utca 3.
Tel.: 202-1370

Fogorvosi ügyelet
Stomatologiai Intézet

1088 Szentkirályi utca 40.,
Tel.: 317-6600

hétfô–péntek:
20.00–8.00,
szombat–vasárnap:
24 órás ügyelet
mindennap: 24 órás
ügyelet
8.00–12.00, 14.00–
18.00, 20.30–5.00 óra
között

HIDEGKÚTI FOGADÓÓRÁK
dr. Csabai Péter
VÖK-elöljáró
Fidesz—KDNP, 10. vk.
Bándy Péter VÖK-tag
Fidesz—KDNP, 11. vk.
Korodi Enikô VÖK-tag
SZDSZ, listás
Skublicsné
Manninger Alexandra
VÖK-tag
Fidesz—KDNP, 12. vk.
dr. Balsai István
országgyûlési képviselô,
2. választókerület

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 20) 932-2925

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 70) 578-9797
elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 949-2425

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 20) 374-2086

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

feburár 25-én 18 óra
(tel.: 441-5143,
istvan.balsai@parlament.hu)

Pesthidegkúti Közösségi Ház
1028 Máriaremetei út 37.

Hirdessen a Hidegkúti Polgárban!
A Hidegkúti Polgár a Budai Polgár melléklete, megjelenik
8000 példányban, havonta egyszer. Új hirdetôink az elsô
hirdetésük árából 15% kedvezményt kapnak.
Méret
1/1 (189×269 mm)
1/2 (189×133 mm, 93×269 mm)
1/4 (93×133 mm, 189×65 mm)
1/8 (93×65 mm, 45×133 mm)
1/16 (45×65 mm)

Színes
85 000 Ft + áfa
45 000 Ft + áfa
30 000 Ft + áfa
20 000 Ft + áfa
7 000 Ft + áfa

Fekete-fehér
70 000 Ft + áfa
37 000 Ft + áfa
24 000 Ft + áfa
15 000 Ft + áfa
5 500 Ft + áfa

Hirdetésfelvétel a következô Hidegkúti Polgárba: 2010. február 9-én 11 óráig a 316-3410-es telefon/faxszámon, vagy a ludwig.dora@masodikkerulet.hu e-mail címen.

A Pesthidegkúton élôknek jelenleg a Vadaskerti utcai postahivatalba kell befáradniuk, ha a részükre küldött ajánlott küldeményt
nem tudták átvenni otthonukban. A fent említett 27. sz. posta földrajzi értelemben nincs messze Pesthidegkúttól, megközelítése
azonban — az észak-nyugat-budapesti agglomeráció egyre növekvô átmenô forgalmának köszönhetôen — gyakran nem túl egyszerû. A Hûvösvölgyi úton, és különösen ezen a szakaszon nehéz parkolóhelyet találni, gyakran alakulnak ki forgalmi dugók, melyek
természetesen az itt közlekedô 29-es autóbuszt is érintik. A kötött
pályán közlekedô, és ezért könnyebben haladó 61-es villamos
megállójától viszont már említésre méltó távolságban található a
postahivatal. A Vadaskerti utcánál a postai szolgáltatások igénybevételére érkezô ügyfelek parkolását nehezíti, hogy a postahely mellett üzemelô élelmiszerüzlet sem rendelkezik vásárlói parkolóval.
A hidegkútiak számára fontos kérdésben Csabai Péter VÖK-elöljáró levélben kereste meg tavaly év végén a Magyar Posta ZRt. Központi Területi Igazgatóságát.
Pesthidegkúton jelenleg két posta üzemel: a Széphalom Bevásárlóközpontban viszonylag újonnan kialakított, kulturált és magas
színvonalon, mindenki megelégedésére mûködô ªók, és a Máriaremetei úti, kesze-kusza tulajdoni viszonyokkal terhelt, a napokban akadálymentesített, de azért felújításra, modernizálásra szoruló ªók. Vajon alkalmas-e, vagy alkalmassá tehetô-e esetleg letéti
küldemények kezelésére e két ªók közül valamelyik? Ha igen, milyen feltételekkel? A Pesthidegkúton élô közel 20 ezer ember minden bizonnyal
köszönettel fogadna egy ilyen irányú fejlesztést — írta levelében Csabai Péter.
Bor Sándor igazgató nevében Horváth Tiborné hálózati irodavezetô válaszolt az elöljáró kérdéseire. Levelébôl kiderült, hogy a probléma nem ismeretlen számukra. De álláspontjuk szerint a két hidegkúti posta jelenlegi kialakítása és területi elhelyezkedése nem
teszi lehetôvé a kézbesítési szolgáltatás bôvítését. Tekintettel arra,
hogy a Magyar Posta szeretné, ha a lakosok elégedettek lennének
szolgáltatásukkal, igyekeznek mindenki számára elfogadható megoldást találni.

Közvilágítási hibabejelentés
A fôváros közvilágítását üzemeltetô Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. tájékoztatja a kerület lakóit, hogy a közvilágítási hibákat jelenleg az Elektromos Mûvek Nyrt. TeleCentrumában a 238-3838as vagy kizárólag munkaidôben a 289-4070-es telefonszámon és
a bdk@bdk.hu e-mail címen lehet jelezni.

HIDEGKÚTI POLGÁR — A Budai Polgár Adyligeten, Budakeszi-erdôn, Budaligeten, Erzsébetligeten, Erzsébetteleken, Gercsén, Kôváron,
Máriaremetén, Pesthidegkút—Ófalun, Petneházyréten, Remetekertvárosban és Széphalmon terjesztett melléklete. Megjelenik 8000 példányban.
Felelôs kiadó: Budai Polgár Nonprofit Kft., Balaton Balázs ügyvezetô igazgató (balaton.balazs@masodikkerulet.hu)
Szerkesztôség: 1022 Bimbó út 1., (tel./fax: 316-3410, hidegkutipolgar@masodikkerulet.hu)
Fôszerkesztô: Tóth Ildikó (toth.ildiko@masodikkerulet.hu),
Szerkesztôk: Ludwig Dóra, Péter Zsuzsanna, Szabó Gergely — Munkatárs: Szentirmai-Zöld Máté — Fotó: Eisenmann József
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Levél Mosbachból
Szerkesztôségünknek írt levelet a II. Kerületért Emlékéremmel kitüntetett Hans Kröninger, a Heimatverein Pesthidegkut (Hidegkúti
Szülôföld Egyesület) elnöke, aki egy fénykép kapcsán idézi fel a világháborús éveket, amelyekben akadtak szép pillanatok is.
„Ahogy azt a Budai Polgár is említi, Lengyelország 1939-es lerohanásával, ami a II. világháború kezdetét jelentette, több mint 60 000 lengyel menekült — elsôsorban értelmiségiek, köztük számos tiszt — érkezett Magyarországra. Az egykori Walla-kúriában harminc tiszt kapott
szállást. Ófalu iskolája akkoriban kerékpáros magyar katonák kaszárnyájaként mûködött. A lengyel tisztek jó barátságban voltak a magyar
katonákkal, csakúgy, mint Ófalu lakosságával. A gazdáktól tejet, kenyeret, húst és gyümölcsöt kaptak, és együtt kerestek menedéket az óvóhelyeken, amikor az angolok Budapestet bombázták. Különösen feltûnô volt a mûvelt lengyel tisztek vallásossága. Minden reggel részt vettek
a szállásuk közvetlen szomszédságában található ófalui Sarlós Boldogasszony templom istentiszteletén. Minden alkalommal Bauer Tóni barátom és én ministráltunk a „lengyel” miséhez, amelyet Andreas Reinhard plébános celebrált. A lengyel nyelven elhangzott imákat és evangéliumokat nem értettük, de a harminctagú „férªkórus” templomi éneke
azóta is a fülembe cseng. Az istentisztelet végén mindig felhangzott a
lengyel és a magyar himnusz.
Az 1943-ban tizenhat éves Rosa Tauner a mai napig emlékszik az egykori lengyel himnusz magyar szövegére: „Isten, ki Lengyelhont sok századéven övezted fénnyel és dicsô karoddal. Megvédted ôt a számtalan
veszélyen, s ô bátran küzdött az ostromló bajjal. Szent oltárodnál térden állva kérünk, szabad hazánkat add, ó, vissza nékünk!”
Mise után a tisztek zárt alakzatban visszavonultak szállásukra.
Gyakran ellátogattak Schillinger nagyapám vendéglôjébe, amely a
Templom utca másik oldalán, a falu központjában volt. Biliárdoztak,
fröccsöt ittak és megvitatták nagyapámmal a háború eseményeit,
amelyhez egy nagy Európa-térképet hoztak elô kis színes tûzôkkel. Amikor 1944. március 19-én a németek elfoglalták Magyarországot és a nyilasok Szálasi vezetésével átvették a hatalmat, a katonák nagyon féltek,
és leginkább a parasztházakban tartózkodtak. Félelmük nem volt alaptalan, ahogy azt Katyñban a 4000 tiszt meggyilkolása is mutatja.

A fényképen azok a magyar katonák láthatók vendéglátóikkal, aki 1943-ban
a Gazda utca 9. szám alatt, Kröningeréknél kaptak szállást. A kép jobb
oldalán a levél szerzôje, Kröninger János, középen nagymamája, Kröninger
Borbála, aki naponta fôzött a katonákra.

1944 karácsonyára a Vörös Hadsereg körbezárta Budapestet, eljutottak Pesthidegkútra is. Az akkori zavaros idôk forgatagában elkerülte
ªgyelmünket, hogy mikor hagyták el a lengyelek településünket.
A II. kerület nemrég testvérvárosi kapcsolatot vett fel a lengyel ¯olibor¿zal, ami szép példája annak, hogyan válhatnak az egykori ellenfelek barátokká.”
Fordította: Péter Zsuzsa

A kertek barátait várják
A II. kerületi Kertbarát Klub január 29én pénteken 16 órától tartja
összejövetelét a Klebelsberg
Kultúrkúriában (1028 Templom utca
2–10.). A szervezôk elsôként azok
jelentkezésére számítanak, akik már
részt vettek a kerületi komposztáló
programban, vagy régóta hobbijuk a
kertészkedés, de természetesen
minden érdeklôdôt szeretettel várnak
a tagok soraiba.

A kertbarátok a világon számos helyen alakítanak klubot, hogy közösen adózzanak a
közkedvelt hobbinak, miközben növényés kertápolási tanácsokat osztanak meg egymással, így szépítve meg kertjüket, és ezzel
környezetük is sokkal barátságosabbá válik.
— Célunk, hogy keretet adjunk a kertészkedésnek hódolóknak a II. kerületben, egyúttal tegyünk környezetünk ápolásáért, megszépítéséért — mondta lapunknak Ládi Károly szervezô. Az okleveles agrármérnök felhívta a ªgyelmet, hogy a kezdeményezés

más országokban komoly hagyományokkal
bír.
— A kerületben szeretnénk mind rendszeresebben összejönni a tagokkal, és megosztani egymással a kert gondozásához kapcsolódó tudást és a növényápolás különbözô fortélyait. A tervek szerint az elsô idôszakban havonta, minden hónap utolsó
péntekén tartunk összejövetelt, majd az
igényekhez igazodva sûrûbben is találkozhatnak a kertbarátok.
Ládi Károly jelezte, hogy a klubnapokon
elôadásokat is szerveznek, amelyre további
szakértôket hívnak meg.
A klubtagok azonban nem szorulnak saját kerítéseik mögé. Az érdeklôdôk gyakran tesznek majd kirándulást az ország
szép parkjaiban, és — mint az máshol is
nagy sikernek örvend — idôvel egymás szépülô kertjeit is meglátogathatják. Így a gondos kertészek a tagtársak elismerését is kivívhatják, és egyetlen szép növény vagy éveken keresztül ápolt gyepszônyeg sem marad elrejtve az érdeklôdô szemek elôl.
A Mezôgazdasági és Környezetvédelmi
Iroda minden szakmai segítséget megad a

kertbarát klub számára, mert fontosnak
tartják, hogy a környezet védelméhez és a
kerület szépítéséhez tevékenyen hozzájáruló szervezet mûködjön a kerületben —
mondta el Jóvér György irodavezetô. A klubösszejöveteleken a kerületi szakértôk is elôadást tartanak majd növény- és környezetvédelmi kérdésekben.
Az alakuló klubról további információt
nyújt Ládi Károly agrármérnök a 3396735-ös telefonszámon.
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Élj 100 évet egészségben!

Ez komoly?

Egészségünket megtarthatjuk, a betegségektôl megszabadulhatunk. Szeretettel várunk minden érdeklôdôt csütörtökönként 13
órától a Kultúrkúriában tartandó meridián gyakorlatsor foglalkozásokra. További információ: 376-8796, 06 20 332-1630.

Zsámbékon a BUKET
A Budai Képzômûvész Egyesület a Zsámbéki Mûvelôdési Házban
(2072 Etyeki u. 2.) tart kiállítást február 14-ig. Finisszázs: február 14. vasárnap 15 óra. A kiállítást szervezte Srankóné Kacsó Róza
és Magyar Ari. További információ a 06 23 342-318-as telefonszámon.
Kiállító mûvészek: Adorjáni Kati, Bánkuti Emese, Czeglédi Gizella,
dr. Gondi Magdi, Fehér Irén, Ferenczi Judit, H. Vince Klára, Hajkó Zsuzsa, Jakab Mihály, Janzsó Anna, Kaposváriné Mihályi Mária, Komóczi
Erzsi, Kurdi Anita, László Lilla, Magyar Ari, Mayer Irén, Matte Mária
Éva (USA), Mezei Zsuzsa, Mészárovits Antal, Misley László, Orsovai Vali, Ôri Krisztián, Papp Cecillia, Schrancz Lajos, Srankóné Kacsó Róza,
Sthromayer Judit, Tarcsányi Ottilia, Tóthné Vali.

Hidegkúti nyugdíjasklub
A klub január 28-án 15 órától tartja következô összejövetelét.
(1028 Máriaremetei út 37.)

A Baráti Kör következô találkozója február 17-én 17 órakor lesz a
Kultúrkúriában (1028 Templom u. 2–10.).

Természetesen! Szûcs Édua, az ország legismertebb nôi karikaturista kiállítása február 15. és március 1. között várja az érdeklôdôket a Kultúrkúriában. Szerte a világban ismerik és elismerik munkáit, rajzai elgondolkodtatók, és a magyar nyelv ismerete nélkül is
vígan megérthetôk. Kedvenc témája az emberek viszonya, fôként
a hatalom és a kisember kapcsolata. (A belépés díjtalan.)

A jelen és a jövô humoristái
egy színpadon

Orosz Zoltán Klub
a Kultúrkúriában

Pesthidegkúti Baráti Kör

Február 27-én 19 órakor kezdôdik a Humorpercek címû gálamûsor, ahol a Kultúrkúria által meghirdetett, amatôr humoristáknak szóló pályázat nyertesei mellett fellép a L’art pour
l’art Társulat és Maksa Zoltán is.
A Best of L’art pour l’art címû mûsorral a társulat a közönség óhajának engedelmeskedik. Színpadra viszi azokat a jeleneteit, dalait, amelyeket az elmúlt több mint húsz évben a rajongók követeltek tôlük újra meg újra. Azokat, amelyek a kreatív l’art-mûhely több
mint két évtizedes televíziós és színpadi
munkájából kimagaslanak sikerességük révén, és amelyek már-már a magyar abszurd klasszikusainak tekinthetôk.
Maksa Zoltán eddigi legsikeresebb számaiból, elôadóestjeibôl és a Maksa Híradó
kiadásaiból válogatott egyveleg a Maksaméta.

2010. január 29., 19–22 óra:
Ezerarcú harmonika — Vadonatúj mûsor!
A Budapest Harmonika Trió 2010. január 29-i elôadása betegség miatt elmarad, ezért Orosz Zoltán harmonikamûvész vadonatúj mûsorral készül. A harmonika szerelmesei természetesen fantasztikus hangulatú, az elôadómûvészektôl megszokott magas színvonalú,
pazar koncerten vehetnek
részt. Fellép: Orosz Zoltán
(harmonika), Balogh Zoltán (gitár), Pengô Csaba
(bôgô). Vendégmûvész:
Agatics Krunoszláv (harmonika). www.harmonika.hu. Jegyár: 2800 Ft.

Változtak a földhivatali illetékek
A Polgármesteri hivatal arról tájékoztatta
lapunkat, hogy az illetékekrôl szóló törvény szerint a földhivatalok tulajdoni lap
és térképmásolat kiadásának szabályai január 1-jétôl megváltoztak. A földhivatalok
csak hiteles tulajdoni lapokat és térképmásolatokat adnak ki. A nem hiteles és men-

tes tulajdoni lapok földhivatali kiadása
megszûnt. Személyes díjmentességben
csak a Magyar Állam, egyház, egyházi szövetségek, egyházi intézmények részesülnek. A szolgáltatások díjai szintén változtak. Tulajdoni lap (a földhivataltól kért papíralapú hiteles másolat) az ország terüle-

tén lévô bármelyik ingatlanról: földhivatali
szolgáltatási díj: 6250 Ft, szállítás díja:
1500 Ft. Térképmásolat: földhivatali szolgáltatási díj 3000 Ft, budapesti ingatlannál szállítás díja 1500 Ft, Pest megyei ingatlannál szállítási díj 2500 Ft, egyéb vidéki
ingatlannál szállítási díj 5000 Ft.

2010. január 22.
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Érdi Tamás Mozartot játszik
Csodálatos hangversenyre invitálja a Klebelsberg Kultúrkúria a komolyzene szerelmeseit
2010. január 29-én 19.30 órai kezdettel. A Mesterkoncertek elnevezésû sorozat kiemelkedô darabjaként a kerületünkben élô, páratlan tehetségû zongoramûvész, Érdi Tamás és a Nemzeti Filharmonikusok Grazioso Kamarazenekara ad közösen hangversenyt.
Az esten Mozart mûvei csendülnek majd fel: a D-dúr divertimento, az A-dúr zongoraverseny, valamint az A-dúr szimfónia.
A Nemzeti Filharmonikusok Grazioso Kamarazenekarának tiszteletbeli mûvészeti vezetôje Kocsis Zoltán. Jegyár: 2000 Ft.

Mesterkoncertek
n Február 12-én 19 órától: A Grazioso Budapest Vonósnégyes: Balogh Ferenc, Detvay M. Marcella, Rudolf András, Migróczi Tamás hangversenye. Mûsoron W. A. Mozart: D-dúr divertimento KV.136, W. A. Mozart: G-dúr vonósnégyes KV.387, J. Haydn: Ddúr (Pacsirta) vonósnégyes op. 64 Nr.5, Weiner L.: Divertimento No.1. Jegyár: 1500 Ft.
n Március 19-én 19.30-tól Hauser Adrienne zongoramûvész Chopin-estje. Jegyár: 1800 Ft.
n Április 23-án 19.30-tól Drahos Béla (fuvola) és Kovács Anikó (hegedû) hangversenye. Közremûködik a Solti Kamarzenekar és
Várallyai Ágnes csembalón. Mûsor: J. S. Bach : d-moll kettôsverseny két hegedûre és zenekarra — BWV1043 — Kovács Anikó és
Rigó Tamás; E-dúr hegedûverseny BWV — Kovács Anikó; J. S. Bach: V. Brandenburgi concerto — Kovács Anikó (hegedû) és Drahos Béla (fuvola); h-moll szvit BWV 1067 — Drahos Béla. Jegyár: 2000 Ft.

Mit kínál a Tudástár?
n Február 9., 18.30: A nemzeti romantika — Ludmann Mihály mûvészettörténész sorozata. A diavetítéssel illusztrált népszerû sorozat a nemzeti romantika mûvészetét mutatja be látogatóinknak. Jegyár: 600 Ft.
n Február 15., 19.00: Borospince estek — Számûzött magyar irodalom — Takaró Mihály elôadás-sorozata: Dsida Jenô. A jegyhez egy pohár bor és egy szelet zsíroskenyér jár. Jegyár: 1100 Ft.
n Február 16., 18.00–20.00: Gyógynövényklub — Apiterápia a mindennapokban. Elôadó: Kökény Mária fitoterapeuta. Méhészeti termékek az egészségmegôrzésben. Mire használható a virágpor? Valóban fiatalít a méhpempô? Mik a fajta mézek elônyei?
Ehetô a viasz? Jegyár: 500 Ft.

Meglepetés Színház
Február 18-án 18.30 órai kezdettel a Bibliai rögtönzések, avagy a Biblia szubjektív szemmel címû elôadást láthatja a Klebelsberg
Kultúrkúria közönsége, amelyen kedvenc bibliai alakjaiból választhat és megnézheti azok karakterét, érzéseit vagy ambivalenciáját
egy-egy élô szoborban, illetve bibliai személyek, vagy egy személy és a hozzá tartozó tárgy rövid találkozását játszhatja el a társulat
számukra a testbeszéd nyelvén, kevés szóval. Azután arra kérik a „Nagyérdemût”, hogy elevenítsék fel kedves ó- és újszövetségi történeteiket, mondják el ezzel kapcsolatos kéréseiket, kérdéseiket. Érdeklôdhetnek egy bibliai történet szereplôinek elô- és utóélete
iránt is, ami nincs leírva, de sugallja a Biblia. Kiválasztják a szereplôket és megnézik a színpadon a kért történeteket megelevenedve.
A társulat vezetôje, játékmester és rögtönzô: Potzner Irén. Vezetôtársak, játékmesterek: Molnár Ildikó, Nyáry Péter.
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HIDEGKÚTI POLGÁR

Hatvan éve Budapest része Hidegkút
Hatvan évvel ezelôtt, 1949. december
20-án szavazta meg az országgyûlés a
XXVI. törvénycikket, s ezzel 1950.
január 1-jétôl hét megyei jogú várost
és tizenhat községet, köztük
Pesthidegkutat csatolt a fôvároshoz. A
törvénycikk preambuluma leszögezte,
„a nagytôkések és földbirtokosok
népellenes államhatalma évtizedeken
keresztül gátolta a Budapesttel
szomszédos — fôleg munkáslakta —
településeknek a fôvárossal történô
egyesülését”, s ezzel megakadályozta
„a fôváros önkormányzatában a
munkásosztály politikai befolyásának
érvényesülését”. Az egymásra utalt
településeknek mesterkélt
közigazgatási elkülönítése pedig —
folytatódik a bevezetô — súlyos
hátrányokat jelentett a Budapest
környékén lakó dolgozóknak, de most
valósággá válik mind a fôváros, mind
a környezô települések dolgozóinak
évtizedes vágya azzal, hogy „a
Magyar Népköztársaság
országgyûlése megteremti a
fôvárossal egy gazdasági egységet
képezô városok és községek
közigazgatási egységét”.

Az idézett preambulum valótlanságot állít,
Nagy-Budapest kialakításának gondolata
ugyanis már a századelôn megfogalmazódott a fôváros irányítóinak fejében. A peremtelepülések akkorra már több mint
százezer, vidékrôl felvándorolt, s a fôvárosban munkát találó embernek adtak otthont. Az elôvárosi övezetben házhoz, telekhez jutók a fôvárosi szolgáltatásokat — oktatás, egészségügy, közlekedés — igénybe vették anélkül, hogy ªzették volna a magas városi adókat. A fôvárosnak elemi érdeke fûzôdött tehát ahhoz, hogy az egyre növekvô,
1941-ben például már több mint ötszázezer fôt számláló lakosságot bevonja a város vérkeringésébe. Pest vármegye és az
érintett tizenhat község többsége azonban
elutasította a tervet. Az utóbbiak joggal tartottak ugyanis attól, hogy ugrásszerûen
megnônek közterheik, cserébe azonban
infrastruktúrájuk — amelynek kiépítéséhez a fôváros anyagi segítséget helyezett kilátásba — mégsem az általuk igényelt módon és ütemben valósul meg.
A kormány által is támogatott fôvárosi elképzelések híre és egyes dokumentumok,
mint például Szendy Károly polgármester
1942-ben megjelent tanulmánya Nagy-Budapest megalkotásának feltételeirôl, eljutottak az „érdekelt felekhez”. S bár nem
kérték véleményüket, ôk mégis igényt tartottak arra, hogy elmondják, s jogot formáltak arra, hogy felettes hatóságuk, Pest vármegye közvetítésével a fôváros vezetôinek
tudtára adják véleményüket.

ILLUSZTRÁCIÓK: HANS KRÖNINGER (SZERK.): A PESTHIDEGKÚTI NÉMETSÉG TÖRTÉNETE
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A Gazda utca csatornázása 1935-ben

Rákoscsaba képviselô-testülete szerint
például nem lehet róluk a megkérdezésük
nélkül intézkedni, és a község önállóságát
egyszerûen megszüntetni. Nagytétény képviselô-testülete két részre szakadt. Volt, aki
az egyesítés elônyeit hangsúlyozta, volt, aki
a nemzet — és a község — szaporodását féltette Budapesttôl, lévén, hogy a fôvárosnak
csak harminc százaléka helyi születésû. Rákoshegy szerint egy ilyen mamut fôváros létesítésének sem közigazgatási, sem pénzügyi elôfeltételei nincsenek meg, továbbá
Pestszentimre képviselô-testülete is mint
önálló nagyközség óhajtott a vármegye és
járás kebelében élni és dolgozni.
Szûkebb pátriánk, Pesthidegkút képviselô-testülete 1942. július 9-én tartott képviselô-testületi ülésén fogalmazta meg elutasító véleményét. Egyhangúlag hozott véghatározatban leszögezték: „Községünknek Budapest székesfôvárosához való csatolását nem
tartjuk községünk érdekében valónak, miért is
községünk önálló jogi személyiségének további
fenntartását kívánjuk.”
„Így kellett határoznunk” — szól az indoklás — „nemcsak azért, mert ahhoz az ôsi vármegyéhez való ragaszkodást, amelynek kebelében immár évszázadok óta tartozunk, és
amely önkormányzat áldásos gondoskodását
oly sokszor volt szerencsénk élvezni lelkiismeretibeli kötelességünknek tartjuk, hanem azért
is, mivel községünk közönsége nagy többségben kis egzisztenciákból tevôdik, akiknek saját
maguk által lakott családi házakon kívül más
vagyonuk nincsen, s kereseti viszonyaik is
olyanok, hogy létfenntartásukat éppen, hogy
biztosítják. Ennélfogva, községünk nagy része
képtelen volna a fôváros nagyobb közterheit,
különösképpen pedig a közmûvek létesítésével
kapcsolatosan” felmerülôket vállalni.
Az általános elutasítás ellenére a kormány 1944 februárjában jóváhagyta NagyBudapest kialakításának törvénytervezetét,

a német megszállás azonban megakadályozta a megvalósítást. A második világháború
után a fordulat évét (1948) követô politikai
vezetés sem kérdezte a peremvárosok, -községek és a megye véleményét. Egy rövid,
mindössze öt cikkelybôl álló törvénnyel létrehozta Nagy-Budapestet, s ezzel eltérô
adottságú települések kerültek a fôváros
közigazgatási határain belülre anélkül,
hogy a jelentkezô problémák kezelésére az
intézményei felkészültek volna.
Az egyesítés elôkészítésére szánt mindössze egy esztendô — 1949 — alatt az érintett települések ismételten megfogalmazták érveiket, így tett Pesthidegkút is, hiszen sem a lakosság anyagi helyzete, teherbíró képessége, sem a község fejlettségi
szintje nem javult az elmúlt hét év alatt.
Egy új szempontot is beépítettek érvrendszerükbe a korszak politikai frazeológiáját
segítségül hívva: a fôváros közvetlen szomszédságában fekvô Pesthidegkút, megôrizve önállóságát, a fôváros dolgozó népének
kikapcsolódását szolgáló pihenôhely és
nyaralótelep kíván lenni.
Az érv azonban nem hatott, így az 1949es esztendô Pesthidegkút számára is a Budapesthez való csatolás felkészülésének jegyében telt el. Jelentések, kimutatások készültek a fôváros és a szakminisztériumok
számára a község állapotáról, s elôször
egy-, majd ötéves tervet kellett készíteni,
szem elôtt tartva, hogy ez alatt az idô alatt
„összhangba” kell kerülniük Budapest
ötéves tervével.
A Nagy-Budapest általános rendezési tervérôl szóló tárgyalások az Építés- és Közmunkaügyi Minisztériumban folytak, itt
Viczkó Mihály vezetôjegyzô képviselte a községet. Pesthidegkút háztartási költségvetését és tervét a fôváros polgármestere kérte
azért, hogy azt a VI. (pénzügyi) ügyosztály a
nagybudapesti költségvetésbe illessze,
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mert „az összhangot és az egyöntetûséget
biztosítani kell”. Ugyanô hívta meg a község „tervmegbízottját” is arra az értekezletre, amelyen Nagy-Budapest 5 éves és 1950.
évi tervberuházásait tárgyalták meg.
Ezek a különféle kimutatások még egyszer, utoljára, értékes adatokat szolgáltatnak a még önálló községrôl, de arról is,
hogy Pesthidegkút esetében mennyire szerény volt az „urbanizációs hozomány” a
fôváros számára.
Pesthidegkútnak nem volt saját vízmûve,
így nem volt mit egyesíteni a fôváros vízmûvével, vezetékes vízhálózata mindössze
2581 métert tett ki, csatornahálózata pedig
éppenséggel egy méternyi sem volt. Az
összesen 115 797 méter úthálózatból mindössze 3447 méter volt szilárd útburkolattal
ellátva, a makadámút hossza 22 925 méter,
a kavicsos burkolatúaké 24 405, ezzel szemben a burkolatlan úthálózat 65 020 méter
volt. A községben nem volt szervezett szemétgyûjtés, a háztartási szemétnek még a
mennyiségét sem tudták felbecsülni, s ennek megfelelôen nem volt sem kézi, sem

Fô utca a Welli vendéglôtôl 1945-ben
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gépi vagy éppen lóvontatású szemétszállító
kocsi, sôt szemétlerakóhely sem „mûködött” a községben. Az utcákat csak alkalmanként locsolták, a község egy lóvonatú
locsolókocsijával — ennek megfelelôen a
kérdôív „portalanított (locsolt) útvonalak”
hosszára kérdezô rovata üresen maradt.
Nem volt eszköz a hótakarításra (hótaliga),
így e feladatra munkást sem alkalmaztak. A
két úttisztító munkás közül az egyik a megye alkalmazásában álló törvényhatósági útôr, a másik helyi napszámos volt. Ám a község a lehangoló adatok ellenére sem tervezte saját ötéves tervében a „köztisztasági
célt szolgáló berendezések, jármûvek, eszközök” beszerzését, leginkább anyagi okok
miatt.
A fôváros közoktatási osztálya pedig Pesthidegkút iskoláinak állapotáról, helyzetérôl kért jelentést a testnevelés oktatása és a
sportolási lehetôségek szempontjából. Az
elöljáróság — a helyi tanítók közremûködésével — azonban megragadta az alkalmat,
és nemcsak a lehangoló állapotot ecsetelte,
hanem — az ötéves tervre hivatkozva — reményeket, célokat is megfogalmazott az
egészséges ifjúság jövôbeli nevelésére.
Miután a község iskoláiban nem volt tornaterem, kértek legalább egyet teljes felszereléssel az általános iskola felsô tagozata részére. Udvara ugyan mindegyik intézménynek volt, de tekintve, hogy lejtôsek, kavicsosak, még arra sem jó(k), hogy egyszerûen játsszanak rajta a gyermekek. A hidegkúti tanuló ifjúság testnevelését és sportolását valójában egy központi fekvésû sporttelep oldhatta volna meg megnyugtatóan. S
miután az ötéves tervükben szerepelt, hogy
középiskolát is szeretnének Hidegkútra,
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A Fô út Solymár irányában a Máriaremetei út után

mindjárt uszodát is kértek a sportpálya
mellé.
A szép terv terv maradt. Pesthidegkútnak sem a közlekedési, sem a köztisztasági,
sem a testnevelési gondjai nem oldódtak
meg a fôvároshoz csatolással, inkább konzerválódtak. Jóllehet az ötvenes évek népgazdasági rendszerében a lakosságot nem
terhelték adók és számottevô közmûdíjak,
de a fôváros közös költségvetésébôl sem futotta a súlyos hiányosságok felszámolására: nem épült ki korszerû út- és csatornahálózat, s a vezetékes ivóvíz-hálózat kiépítésére is csak a hatvanas évek második felében, a lakosság jelentôs anyagi áldozatvállalásával került sor. Korszerû, újonnan
épített általános iskolát is csak 1963-ban
kapott a település.
Az egyesítéssel a fôváros közigazgatása
sem tudott sokáig mit kezdeni, amit jelképezett az a tény is, hogy bár Pesthidegkút
1950. január 1-jével Budapesthez tartozott,
nem a fôváros II., hanem csak II/a kerületeként tartották számon egészen 1990-ig.
Czaga Viktória

Találkozó a Széphalmi Jézus Szíve templomban
„Itt az alkalom, hogy szerepet cseréljünk. Persze, nem a papi teendôkre gondolok, hanem arra, hogy most mi kérdezzünk
benneteket: milyen örömöt, milyen bánatot okoztunk nektek? Találtatok-e olyan
szájra, mely megkérdezte: „Hogy vagy,
atya?” — olyan fülre, mely meghallotta a választ, például ezt: „Bizony, nehezen!” —
Ez a gondolat vezérelte a széphalmi egyház- olyan szívre, mely ezt magába zárta, s olyan
község hívô közösségét, amikor január 8- kezekre, melyek azonnal segítettek? Tuán estére meghívta négy régi plébánosát, dom biztosan, hogy köztünk is voltak töbhogy ünnepi szentmisén közösen imádkoz- ben, akik már akkor is asztalukhoz ültettek
zanak a szolgálattevô papságért, és baráti benneteket — de vajon elegen voltak-e? —
beszélgetés keretében emlékezzenek és
ápolják kapcsolatukat régi lelkipásztoraikkal.
A szentmisét Székely János (plébános volt
1998-tól 2001-ig), Hofher József (1986-ban
és 1987-ben szolgálta a közösséget) mutatta be Gyetván Gáborral, aki 2003 óta plébános. Az ünnepi eseményen részt vett a
1996–1998 között szolgálatot teljesítô Kemenes Gábor is.
A megjelenteket Aszalós János, a képviselô-testület tiszteletbeli tagja köszöntötte:
Az idén a katolikus egyház kiemelt
figyelemmel és szeretettel fordul
papjai felé. Felelevenítik az emlékeket:
kik voltak azok a tisztelendôk, akikkel
találkoztak a hívek életük során?
Ki milyen hatással volt rájuk?

És nem keseredtetek-e el a sok bezárt fül,
becsukott szem, néma száj miatt; meg tudjátok-e bocsátani közömbösségünket, lanyhaságunkat, vagy éppen a buzgóság képmutató látszatát?
Most négyen képviselitek az oltárnál azt
a tizenhetet, akik bennünket itt szolgáltak.
Nemcsak a képzeletünk, hanem a hitünk is
mondja: a többiek is itt vannak, az egykori,
már hazatért elôdeikkel együtt. Köszönetünk, köszöntésünk, bocsánatkérésünk és
hálánk nekik is szól.”
Székely János homiliájában Viennay
Szent János életébôl vett példákkal mutatta
be: ahhoz, hogy papok, jó papok legyenek,
szükséges a példamutató családi élet,
amelybôl hivatások nônek ki, és szükségesek a jó közösségek, amelyek megtartják,
segítik a hivatásukat teljesítô lelkipásztorokat.
A Papság Éve ªgyelmeztet minden hívô
embert, hogy életével, imáival segítse a
bontakozó hívatásokat és támogassa lelkipásztorait a szolgálatban.
Raduj Klára
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Tollasoznál
szélben és
sötétben is?
Újdonság!
Itt az évszázad
ütôs sportja!

HIDEGKÚTI POLGÁR

Pesthidegkút-Ófaluban
80 férôhelyes, emelt szintû szolgáltatást nyújtó
Idôsek Otthonában egy- és kétágyas lakrészek igényelhetôk
1–2 éves átmeneti elhelyezésre, valamint tartós bentlakásra
és rövidebb idôtartamra egészségügyi rehabilitáció céljára.

Biztosítunk:
–
–
–
–

1028 Budapest,
Patakhegyi út 83–85.
Telefon: 397-2816
06 30 317-3713
senectuskht@t-online.hu

www.speedminton.hu
Masszázs az Ön otthonában!
Csipak Zoltán gyógymasszôr
— aki a Széchenyi Gyógyfürdôben dolgozik —

hordozható masszázsággyal
otthonában keresi fel
a lazulni, frissülni,
regenerálódni vágyókat.
Egyórás teljes testmasszázs: 8000 Ft.
Részmasszázs
több személy részére
(fél óra): 4000 Ft.

Tel.: 06 20 595-3057

egészségügyi szolgáltatást,
éjjel-nappali nôvérfelügyeletet,
dietetikussal készített étrendet,
gyógytornát, stb.

KÉPKERETEZÉS
MÛVÉSZPOSZTEREK
DARVAS POSZTERGALÉRIA
Budagyöngye Üzletközpont
Mammut Üzletközpont
Westend Üzletközpont
Deák tér (Anker köz 1.)
Központ: VIII., Nap u. 29.

Tel.: 06 70 391-0936
Tel.: 06 70 391-0915
Tel.: 06 70 391-0912
Tel.: 06 70 391-0926
Tel.: 219-3209

www.kepkeret.hu

