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Hidegkút kapuja: pihenôpark a bódéváros helyén

Ezen a héten fejezôdik be az elhanyagolt, omladozó épületek bon-
tása a régi pesthidegkúti végállomás környékén. Jövô héten pedig
már a parképítôk vonulnak fel, és a tervek szerint a hidegkútiak jú-
nius közepén birtokba vehetik a rendezett, új, nyolcezer négyzet-
méternyi zöld, pihenôpadokkal, játszószerekkel felszerelt, sétá-
nyokkal tagolt területet.

Április 30-án fejezôdik be a hidegkúti végállomás rendezésé-
nek elsô üteme: a romos, rossz állapotú ingatlanokat elbontották,
és a jövô héten kezdetét veheti a végleges tereprendezés és a park-
kialakítás. A meglévô fák és fenyôk mellé újakat is telepítenek,
több helyre virágos és talajtakaró cserjéket ültetnek. A Rezeda ut-
cai oldalon parkolóhelyeket alakítanak ki, ahol a tervek szerint
szombatonként hetivásárt is tartanak majd. Játszótér is készül a

következô hetekben, és pihenôbútorok szolgálják majd az arra já-
rók kényelmét, ahogyan az új nyilvános illemhely is.

A pénzigényes, nagyszabású elképzelések helyett az önkormány-
zati ingatlanok felhasználásával változtatták meg a környék arcula-
tát. Nem készültek nagy ívû tervek, helyette a balkáni jelleget su-
gárzó építményektôl szabadítják meg a területet.

A bontási munkálatokra és a parkrendezésre az önkormányzat
66 millió forintot különített el.

A késôbbiek során a városkapu közlekedési szempontból is át-
alakul. A közlekedésbiztonságot javító beruházás során a Hidegkú-
ti útról külön sávon lehet majd a Máriaremetei útra kanyarodni.
Az ellenkezô irányból a város felé tartók szintén külön kanyarodó-
sávot kapnak.

Hidegkút közbiztonságáért dolgoznak
A városrészben három körzeti megbízott rendôr teljesít szolgálatot májustól, a II. ke-
rületi rendôrkapitányság munkatársai a közbiztonság megszilárdítása érdekében sze-
retnének minél közvetlenebb kapcsolatot kialakítani a lakossággal, ezért a körzetük-
ben élôket hamarosan szórólapon tájékoztatják és személyesen is felkeresik. A Város-
rendészet ugyancsak nagy hangsúlyt fektet a külsô városrész közbiztonságára. A hó-
nap elejétôl a szervezet keretein belül a közterület-felügyelôk mellett tíz városôr telje-
sít szolgálatot, köztük egy születésétôl fogva Pesthidegkúton élô kolléga. A hidegkú-
tiak által jól ismert helyi polgárôr szervezetek szintén jelentôs szerepet vállalnak a ke-
rület nyugalmának megôrzésében. A Készenléti Szolgálatok Pesthidegkúti Egyesületé-
nek munkájáról lapunk hasábjain továbbra is rendszeresen olvashatnak.

Zorán ismét
a Kultúrkúriában

Május 5-én este 19 órától ismét Zo-
rán lesz a vendége a Klebelsberg Kul-
túrkúriának. Három évtizedes szóló-
karrierjének legfôbb vonása az állan-
dóság, ma is ugyanazt az intellektuá-
lis könnyûzenei irányt képviseli, mint
pályája kezdetén. Jegyár: 3600 Ft.
www.kulturkuria.hu.
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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 1–5., (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

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 Színes Fekete-fehér

1/1 (189×269 mm) 85 000 Ft + áfa 70 000 Ft + áfa
1/2 (189×133 mm, 93×269 mm) 45 000 Ft + áfa 37 000 Ft + áfa
1/4 (93×133 mm, 189×65 mm) 30 000 Ft + áfa 24 000 Ft + áfa
1/8 (93×65 mm, 45×133 mm) 20 000 Ft + áfa 15 000 Ft + áfa
1/16 (45×65 mm) 7 000 Ft + áfa 5 500 Ft + áfa

Hirdetésfelvétel a következô Hidegkúti Polgárba: 2010. május
19-én 11 óráig a 316-3410-es telefon/faxszámon, vagy a lud-
wig.dora@masodikkerulet.hu e-mail címen.

H I D E G K Ú T I F O G A D Ó Ó R Á K

dr. Csabai Péter
VÖK-elöljáró
Fidesz—KDNP, 10. vk.

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

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

Bándy Péter VÖK-tag
Fidesz—KDNP, 11. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 70) 578-9797

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

Korodi Enikô VÖK-tag
SZDSZ, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 949-2425

Skublicsné
Manninger Alexandra
VÖK-tag
Fidesz—KDNP, 12. vk.

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

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

dr. Balsai István
országgyûlési képviselô,
2. választókerület

február 25-én és március 18-án
17.30 órakor (tel.: 441-5143,
istvan.balsai@parlament.hu)

Pesthidegkúti Közösségi Ház
1028 Máriaremetei út 37.

A VÖK márciusi ülésén történt
Pesthidegkúti társadalmi szervezetek támogatása
A VÖK a hidegkúti szervezetek támogatására tavaly kiírt pályáza-
tán keresztül közel harminc szervezetnek nyújtott segítséget. Az
elôírásoknak megfelelôen valamennyi szervezet idôben elszá-
molt, amirôl a beadott beszámolókat a testület márciusi ülésén el
is fogadta. A részönkormányzat egyúttal kiírta az idei pályázatát 5
millió forintos keretösszeggel. A Pesthidegkúti Városrészi Önkor-
mányzat a teljes pályázati költségvetés maximum 50%-os mértéké-
ig támogatja majd a pályázatokat, amelyeket április 23-ig nyújthat-
tak be a hidegkúti szervezetek, és amelyeket várhatóan május ele-
jéig bírálnak el. A pályázóknak beszámolójukban be kell mutatni-
uk a programjaikhoz tartozó teljes költségvetést, vagyis az önrész
és az önerô felhasználását is ismertetniük kell.
Helyiségbérlés a közösségi házban
A VÖK arról is határozott, támogatja, hogy a Máriaremetei út 37.
alatt mûködô közösségi ház régi galériáját civil szervezetek találko-
zóhelyeként közösségi összejövetelekre, esetleg kiállításokra hasz-
nálhassák. Valamennyi szervezetre egységes bérleti díj vonatkoz-
na, így újra hasznossá válhat a földszinti helyiség. További részle-
tek: Tóth Kinga (a Kultúrkúria munkatársa), tel.: 06 30 568-0772.
Közbiztonság és bûnmegelôzés
Kelemen Zsolt, a Készenléti Szolgálatok Pesthidegkúti Egyesületé-
nek elnöke és Horváth Gyula elnökhelyettes az egyesület 2008-as
megalakulása óta visszatérô vendége a részönkormányzat ülései-
nek. Csabai Péter elöljáró ezúttal is azt kérte a meghívottaktól,
hogy számoljanak be aktuális, közbiztonságot érintô kérdésekrôl.
Kelemen Zsolt elmondta, hogy az utóbbi idôben bevezetett admi-
nisztrációs változtatásoknak köszönhetôen a rendôrkapitány üte-
mezni tudja a járôröket, vagyis a rendôrség és a polgárôrség jelen-
léte erôsíti egymást. 2010-ben eddig — a tervezetten túlmenôen —
41 eseményt regisztráltak (ebbôl 16 mûszaki mentést, 6 tûzesetet,
a többi közbiztonsági vagy bûnmegelôzési jellegû esemény volt). A
helyszínre érkezés ideje (amely talán a legfontosabb minôségi mu-
tató a készenléti szolgálat mûködésére vonatkozóan) átlagosan 3
perc volt, ami nagyon jó eredménynek számít. Az önkéntes szolgá-
lat vezetôi a képviselôk kérdéseire adott válaszaikban elmondták:
egyszerre, elméletileg 4 autót, vagyis 8 fôt tudnak mozgósítani. A
közelmúltban 1 hétig tartották szemmel az egész Hûvösvölgy terü-
letét, trükkös betörések, autólopási kísérletek nyomába eredtek.
Ezen kívül közegészségügyi és közbiztonsági szempontból is ko-
moly veszélyt jelentenek a hajléktalanok. A lakott terület szélén,
az erdôs terület, a turistaútvonalak kiindulópontjainál (a Stop
Shop és a MOL benzinkút környékén) egész sátorvárosok, hajlék-
talan-lakótelepek találhatóak.

Szentirmai M.

K Ö Z É R D E K Û A D A T O K

Az önkormányzat Hidegkúton

Lakosságszolgálati és
Okmányügyintézôi
Csoport Pesthidegkút

Közösségi Ház, 1028 Máriaremetei út 37.
Telefon: 376-5966
Telefon/fax/idôpontfoglalás: 376-8678

(Hétfôn délelôtt és pénteken valamint
gépjármûügyekben csak elôre bejelentkezett
ügyfeleket fogadnak)

Hétfô: 8.00–18.00
Kedd: 8.00–16.00
Szerda: 8.00–16.30
Csütörtök: 8.00–16.00

a fenti napokon:
ebédidô: 12.15–13.00

Péntek: 8.00–13.00
ebédszünet nincs

Városrendészet Pest-
hidegkúti Kirendeltség

Közösségi Ház, 1028 Máriaremetei út 37.
Kozma Sándor közterület-felügyelô
Mobil: (06 30) 560-3939
Telefon: 376-8678, 376-5966
e-mail: kozterulet.pesthidegkut@

masodikkerulet.hu
www.2keruletkozterulet.shp.hu

Hétfô: 13.30–18.00
Szerda: 8.00–16.30
Péntek: 8.00–11.30

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

Ü G Y E L E T E K

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

hétfô–péntek:
20.00–8.00,
szombat–vasárnap:
24 órás ügyelet

Felnôttorvosi 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

KÉTNYELVÛ UTCANÉVTÁBLÁK ÓFALUN? A Német Kisebbségi
Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Alapítvány a német ajkú te-
lepesek érkezésének közeledô 300 éves évfordulója alkalmából Cza-
ga Viktória fôlevéltáros és Dézsiné Überhardt Katalin, a Német Ki-
sebbségi Önkormányzat elnöke kezdeményezte 11 pesthidegkút-ó-
falui utcában félszáz német nyelvû utcanévtábla kihelyezését.

A PESTHIDEGKÚTI BARÁTI KÖR ezúttal a Pesthidegkút-Máriare-
mete-Budaliget-Adyliget Közbiztonságáért Alapítvánnyal közös
szervezésben tartja következô összejövetelét a Klebelsberg Kuno
Mûvelôdési, Kulturális és Mûvészeti Központban (1028 Templom u.
2–10.) május 19-én 17–19 óráig.
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Harmincéves a Szülôföld Egyesület
Március 30-án ünnepelte
fennállásának harmincadik
évfordulóját a mosbachi Hidegkút
Szülôföld Egyesület (Heimatverein
Pesthidegkut). Ebbôl az alkalomból
Hans Kröninger, az egyesület életre
hívója, aki 2005-ben megkapta a II.
Kerületért Emlékérmet, cikket
jelentetett meg a németországi Rhein-
Neckar-Zeitung hasábjain, amelybôl
részleteket közlünk.

A Hidegkút Szülôföld Egyesület harminca-
dik születésnapja alkalmából május 24–
29. között ellátogatunk magyarországi part-
nervárosunkba. A hidegkútiak és a mosba-
chiak közös jubileumi istentisztelet kereté-
ben adnak majd hálát a több évtizedes bé-
kében, barátságban és szabadságban eltöl-
tött kapcsolatért, és személyes találkozá-
sokkal igyekeznek elmélyíteni azt.

Az egyesületet 1980. március 30-án Eva
és Georg Schumpf, Maria és Josef Küller,
Lydia és Hans Kröninger, Rosa és Michael
Kretz — utóbbiak Margret és Günter Drei-
kornnal együtt huszonöt éven át vezettek si-
keresen egy tánc- és folklórcsoportot —, va-
lamint 34 hidegkúti polgár alapította. Ma
257 tagot számlál az egyesület.

1980 óta 227 rendezvénynek adott ott-
hont Mosbach, illetve Magyarország, köz-
tük visszatérô alkalmak a közös egyházi ün-
nepek és kulturális célú látogatások.

Már 1957-ben megkezdôdött a közeledés
a két település között, amelynek elsô állo-
másai a zarándokutak és családlátogatások
voltak. Akkoriban szövôdött az elsô egyhá-
zi kapcsolat is a mosbachi St. Josef temp-
lommal, amely az 1998-ban szentesített
testvérvárosi státusz alapját képezte. There-
sia Eitzenhöffer szervezte 1957 és 1981 kö-
zött az éves zarándoklatokat, amelyek útvo-
nala Mariazellen, a régi Duna menti monar-
chia központi zarándokhelyén keresztül ve-
zet a pesthidegkúti Máriaremetéig. Ezek az
utak erôsítették meg a köteléket az elûzött
egykori hidegkútiak és az otthon maradot-
tak között.

Évek óta zökkenômentesen mûködô test-
vérkapcsolat alakult ki a hidegkúti Ökume-
nikus Általános Iskola és a mosbachi Mül-
ler-Guttenbrunn iskola között csakúgy,
mint a két település tûzoltósága, rendôrsé-
ge és egyházközségei között. A kapcsolatok
ápolásában fontos szerepe van a Német Kul-
túregyesületnek és a Német Kisebbségi Ön-
kormányzatnak. Példaértékû a Mosbach-
ban élô egykori hidegkútiak adományozási
kedve, amellyel szülôföldjüket segítik.

A mosbachiak elkötelezettségét jól mutat-
ja, hogy a városi múzeumban berendeztek
egy „hidegkúti szobát”. Az emlékezést
olyan rendezvények segítik, mint a magyar-
országi életet, a kitelepítést, a menekülést
és a beilleszkedést felidézô fotókiállítás.
Ezek az események, akárcsak a tánc- és
folklóregyüttesek fellépései hozzájárultak
a Duna menti svábok jobb megismerésé-
hez. A Mosbach közepén fekvô Budapester
Strasse, valamint a hidegkúti Mosbach park
szintén a jó viszony bizonyítékai.

Számos kiadvány is megjelent az óhazá-
ról, többek között: „Pesthidegkút, történe-
tek, szokások, krónikák” (1980, H. Krönin-
ger), „Hidegkút lakossága a 18. században”
(1998, Emmerich Kretz), az „FC Mosbach
50 éve” címû jubileumi könyv, valamint a
356 oldalas dokumentációs kötet, a „Duna
menti sváb honªtársak 60 éve” címû kiad-
vány (2008, Martin Kellner, Anton Kindt-
ner, H. Kröninger és más szerzôk).

Bár az a generáció, amely átélte a Hideg-
kútról való kitelepítést, egyre kisebb létszá-
mú, a Szülôföld Egyesület igyekszik a népe-
ket összekötô kapcsolatot életben tartani.
Ezt nemcsak a mosbachi és a budapesti ön-
kormányzatok támogatják, hanem néhány
egyéb intézmény és egyesület is. Örvende-
tes hír, hogy testvérvárosunkban megala-
kult egy német nemzetiségi tánc- és ifjúsá-
gi csoport, valamint egy német kórus,
amelynek tagjai április végén Mosbachba
látogattak.

Péter Zsuzsa fordítása

Ismét remetei piac
Minden hónap második és utolsó szombat-
ján ôstermelôi piacot tartanak Máriareme-
tén a Cserkészház kertjében (1029 Hímes
utca 3.). A következô piaci napon már a
friss, vitamindús, hazai primôrökkel (zöld-
hagyma, retek, spárga, valamint kukoricán
nevelkedett bontott csirke) várják a piacra
érkezôket. A vásárlók a kellemes tavaszi
idôben, jó hangulatban, közvetlenül a ter-
melôktôl vásárolhatják meg a termékeket,
így támogatva a gazdákat. Az érdeklôdôket
legközelebb május 8-án, majd 29-én, jú-
nius 12-én és 26-án várják a helyi piacra.

Az archív felvételen a harmadik magyarországi zarándoklat résztvevôi láthatók. Az utolsó sorban balról
negyedik a szerzô édesapja, Kröninger Mátyás, alatta az édesanyja, Kröninger (született Schillinger)
Mária. Theresia Eitzenhöffer, aki összesen huszonötször járt Mariazellben és Máriaremetén, az elsô sor
legszélén látható.

Egykori válogatott focista a HSC élén
A Hidegkúti Sport Club tisztújító közgyûlése
új elnökséget és új elnököt választott, mi-
után tavaly — hosszan tartó betegség után
— elhunyt a klub köztiszteletben álló, Kle-
belsberg-díjas elnöke, Pokorny József. Az új
elnök Szekeres Tamás lett, aki jelenleg a
nemzeti labdarúgó válogatott technikai
igazgatója. Szekeres korábban játékosként
hétszer nyert Magyar Kupát és négyszer baj-
nokságot, eljutott légiósként Belgiumba és
Norvégiába, a nemzeti mezt pedig hatszor
húzta magára az A-válogatottnál. Az új elnö-
köt következô számunkban mutatjuk be.
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A gyerekek játszva ôrzik a hagyományt
és tanulják a történelmet

Április második hetében átadták a
Mátyás király tematikus játszóudvar
második ütemét. Ismét gyerekzsivajtól
hangos a Kultúrkúria hátsó kertje,
ahol persze a felnôttek is
megpihenhetnek, szemlélôdhetnek
kedvükre. Az elsôsorban a II. kerületi
önkormányzat támogatásából
megvalósuló különleges játszóteret
megálmodó és megvalósító mûvész
házaspár férfi tagjával, Fenyvesi
Gábor festômûvésszel a kezdetekrôl, a
megvalósítás nehézségeirôl és a
játszótér különlegességérôl
beszélgettünk.

— Az ötlet évekkel ezelôtt, a hidegkúti kul-
turális központ átadásával egy idôben szüle-
tett meg, bár az ihletet a Pesthidegkúti Nyá-
ri Mûvészeti Fesztivál adta, amely minden
évben játékos, színes gyermekbirodalom-
má varázsolta az akkor még szürke, lepusz-
tult és romos épületeket. A felújítás után, a
fesztiválok idején mindig ezen a területen
— az „Égigérô Dombon” és a „Griffmadár
Fennsíkon” — leltek otthonra a természe-
tes anyagokból készült, népi hagyományok-
ra épülô játékok és játszóházak.

Miért éppen Mátyás király alakja köré
találták ki a játszóteret?

A tematikus játszóterek között óriási kü-
lönbség van: tematikát adhat egy mese, egy
rögtönzött történet, egy színhellyel kapcso-
latos felvetés, vagy a képességfejlesztés
szándéka, és ennek minden eszközbe törté-
nô beemelése. A gyönyörû természeti kör-
nyezet, a mûemléki jellegû és helytörténeti
jelentôségû épületek arra inspiráltak ben-
nünket, hogy a Hidegkúthoz több történeti
és mondai szálon is kapcsolódó Mátyás ki-

rályhoz kötôdjön a helyszín. A fôbejárat, a
késôbbi ütemben megvalósuló fôépület a
hidegkúti Szentkút épületét mintázza
majd. Nem titkolt szándékunk, hogy a gyer-
mekek mozgáskészségének és ügyességé-
nek fejlesztésén túl a magyarságtudat erôsí-
tését, történelmi értékeink, hagyománya-
ink felélesztését is szolgálja a játszótér. A
drótkötélpálya például nem egyszerû csúsz-
ka, hanem a kenyérmezei csatát idézi fel,
Mátyás király kétszeres méretû mellszobrá-
nak karjai pedig — elfogulatlanságára és
igazságosságára utalva — mérleghintát for-

máznak. Mátyásnak olyan erôs hagyomá-
nya és szellemi kisugárzása van, amely
messze túlmutat a Kárpát-medencén. Ösz-
szeköti, és nem szétválasztja a közép-euró-
pai népeket. A játszóudvar legmagasabb
pontján lévô helyszínt például egy szlovén
legenda ihlette, mely szerint Mátyás király

A kolozsvári városkapu (eredetije jobb oldali
képünkön egy XIX. századi felvételen látható)
Hidegkúton. Ki itt belép, feltöltôdhet reménnyel,
de persze bújócskázni, fogócskázni is lehet itt —
mondja Fenyvesi Gábor, a játszótér egyik alkotója
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a hegy gyomrában alszik egy vasasztal mö-
gött, az asztalon kenyér, a kupában bor.
Csak akkor ébred fel, ha már nagyon sokan
imádkoznak érte és óhajtják eljövetelét. Ek-
kor eljön fekete serege élén és elhozza a
várva várt igazságot.

Ezt a kupát törték össze a közelmúlt-
ban. Majd néhány napja a mérleghinta
ülôkéjét is szétzúzta egy erejét ªtogtató
vandál.

Sajnos, a vandalizmus ellen, a játszótér
ôrzésén kívül, nem sokat lehet tenni. A fa-
kupát — éppen az ilyen jellegû események
megelôzése érdekében — nemrég cseréltük
le egy speciális mûanyagra, amely a játszó-
tereken engedélyeztethetô legkeményebb
anyag, mégis eltörték...

Milyen különleges elvárásoknak kell
megfelelni, milyen anyagokat lehet hasz-
nálni, és egyáltalán, kik vesznek részt a
játszótér megvalósításában?

Feleségemmel, Csilléry Orsolya graªkus-
mûvésszel közösen terveztünk és alkottunk
meg mindent, persze, a faragási munkák
zöme rám hárul. Amit csak lehet, organi-
kus anyagból, saját kezûleg mi magunk ké-
szítünk el. De vannak olyan dolgok, amelye-
ket egyszerûen nem lehet, vagy a szabvá-
nyok miatt nem csinálhattunk fából. Ebbôl
a szempontból a miénk is egy hétköznapi
játszótér, ennek minden biztonsági elôírá-
sával, mûszaki feltételével. Hihetetlenül
megnehezítette azonban a munkánkat a ját-
szótér fekvése (komoly nehézségbe ütközik
például a vízelvezetés), amelybôl egyéb-
ként akár erényt is lehet kovácsolni. Súlyos
költségnövelô tényezô volt az agyagos, elké-
pesztôen rossz minôségû, sittel teli terü-
let. Teljes talajcserére volt szükség, ami
rengeteg pénzt vitt el.

Manapság kevés hasonló játszótér
épül.

Hálával tartozunk a II. kerületi önkor-
mányzatnak és a Klebelsberg mûvelôdési
központ igazgatójának, Dolhai Istvánnak,
hogy a kezdetektôl ügyünk mellé álltak. Az
önkormányzat jelentôs anyagi támogatása
nélkül nem tudtuk volna megvalósítani el-
képzeléseinket. De külön köszönjük azok-
nak a hidegkútiaknak a segítséget, akik az
induláskor adakoztak, tegyük hozzá: nem-
csak pénzzel, hanem többen saját két ke-
zük munkájával.

SZZM

A hitélet hírei
A PESTHIDEGKÚTI REFORMÁTUS TEMP-
LOMBAN május 13-án 18 órakor áldozó-
csütörtöki istentisztelet lesz Jézus mennybe-
menetelének ünnepén.
A PESTHIDEGKÚT-ÓFALUI TEMPLOM-
BAN május 15-én ünnepelik a Don Bosco
nôvérek rendjének alapítóját, Mária Mazza-
rellót.11 órakor ünnepi szentmise, majd vi-
dám családi és gyerekprogramok lesznek.
A SZÉPHALMI JÉZUS SZÍVE TEMPLOM-
BAN május 6-án a 18 órai szentmise után
az Énekkör összejövetele, zsoltáréneklés.
Május 7-én szentségimádás 8–18 óra kö-
zött. Május 7-én és 8-án egyházközségi za-
rándoklat nyugat-magyarországi kegyhe-
lyekre. Május 8-án 16 órától Szépkorúak
klubja. Május 9-én a 9 órai szentmise után
a legkisebb gyerekeknek énekes-táncos fog-
lalkozás, egy másik csoportban kézmûves
foglalkozás, ahol a gyerekek júniusi bábelô-
adásukra készülnek. Május 16-án a 9 órai
szentmisén 17 gyermek járul elôször a szent-
áldozáshoz. Május 17-én 20 órakor a Bib-
lia-kör összejövetele.
A MÁRIAREMETEI BAZILIKÁBAN május
2-án a 9 órai misén köszöntik az édesanyá-
kat. Május 8-án egyházmegyei zarándoklat
Esztergomba Mindszenty biboros tiszteleté-
re. Az ünnepi szentmisét 10.30 órakor Erdô
Péter bíboros, a szentbeszédet Veres And-
rás szombathelyi megyéspüspök mondja.
Május 16-án 9 órakor 13 gyermek járul elô-
ször a szentáldozáshoz. Minden hétköznap,

szerda kivételével este 6-kor, minden vasár-
nap fél 8-kor és 9-kor van szentmise.
ZARÁNDOKLAT BUDAPESTÉRT Május
29-én öt helyszínrôl, egyszerre kilenc irány-
ba indul el a fôváros körüli Élô Rózsafüzér
gyalogos zarándoklat, melynek fô célja a kö-
zös ima Budapestért. A zarándoklat egyik
végpontja a Máriaremetei Bazilika lesz, ahol
dr. Udvardy György esztergom-budapesti se-
gédpüspök mutat be szentmisét 19 órakor.
Részletek és útvonal, csatlakozási lehetô-
ség, találkozási pontok: http://katolikus.
webplace.hu/elorozsafuzer/ honlapon olvas-
ható. R. K.

A komatál
A komatál küldése a komálás ôsi népszokásának része volt, illetve kifejezhette a gyer-
mekágyas anyák iránti figyelmességet. Az ember hallotta ezt a kifejezést életében, de
ez idáig nem találkoztam vele az élô nyelvben. Budapesten?! Áááááá…! Pedig 3 gyere-
ket is szültem már, és milyen jó lett volna! Az én komám a gyerekágyas idôszak alatt az
anyukám volt. Elôtte is, és azóta is komáljuk egymást, de nem errôl akarok írni! Egy
hónapja született a szomszédban egy édes csöppség. A büszke apuka (utcánk névadója
egyben) ôslakos Budapest eme kertvárosi részében, ami réges-régen még falu volt, és
hihetetlen számú baráti (fôleg nagycsaládos) családdal bír, ehhez mért keresztgyerek-
sereggel. Kedvelem ôket, itthon vagyok gyeden, tudom, milyen kemények az elsô he-
tek, hát felajánlottam ôszinte segítségemet, ha bármiben tudok könnyíteni életükön
ebben az idôszakban. Kiderült, hogy kispályás vagyok! A helyi „komatálszervezet” egy
otthon lévô négygyerekes anyuka koordinálásával már teljes mozgósítással, beosztás-
sal rég akcióba lépett. Mit jelent ez? Minden nap más valaki visz ebédet — megosztja
komájával, amit fôzött családjának, hogy a kismamának ne kelljen a fôzéssel foglalkoz-
nia, jókat ennie viszont annál inkább kell a sikeres szoptatáshoz! Zseniális, megható,
irigylésre méltó, követendô, létezô, élô példa! Igen, itt Budapesten!

Kapcsolatba léptem a „szervezet” fejével és jeleztem, hogy vagyok, és szeretnék be-
szállni. Legutolsónak ugyan, de részese lehettem ennek a hihetetlen kedves, emberi
gesztusnak. Óriási lelkesedéssel és szeretettel fôztem egész délelôtt, és izgultam, hogy
minden fincsi is legyen, majd nagy büszkén vonultam át kis edénykéimmel, hogy ma
én viszem az ebédet! Édes volt a kismama, mert mesélte: amellett, hogy óriási segítség
ez neki, minden nap izgalmas is volt, vajon ki jelenik meg aznap, és mit visz ebédre.
Testi, lelki üdítô! Fantasztikus példája a közösségi összetartásnak, az egymásra figye-
lésnek! Azóta is azon töröm a fejem, hogyan lehetne ezt népszerûsíteni, mert ezt a
dolgot mindenképpen érdemes. Ezt tessék „kopizni”, ne a sok marhaságot!

Le a kalappal, Hidegkút-Ófalu!
Alkérné Pesti Tímea

Az olvasó írja…
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Pesthidegkúti gyermeknap
Május 29-én 15 órától a gyereknek szól minden elôadás, muzsika és játék a Klebelsberg
Kultúrkúriában.

Miskolcról érkezik a Csodamalom Bábszínház, amely Mosó Masa mosodáját varázsolja a
fiatal hallgatóság elé. Ott meséli el Sompolygó, a kedves rókalány csodálatos történetét,
melybôl megtudhatjuk, hogyan jutott el a Kerek Erdôbôl az Óperenciás Tengeren át a Me-
sék Országútján az Aranyvárosba, s hogyan lett tündérkirálynô. Utazása során természete-
sen számtalan kalandot élt ált: találkozott a Járkáló Kastéllyal, a feledékeny Vicsor bábival,
s elvarázsolt manókkal, vigyázott Csupacselre, a háromfejû sárkánybébire, és versenyre
kelt Tóbiással, az óriással. Eljön a Kolompos együttes, amely egy hamisítatlan mulatság-
hoz húzza majd a talpalávalót.

Megelevenedik a Bóbita Bábszínház mesekertje, és igazi kalandjátékra várják a gyereke-
ket Meseországban, ahol hét történet helyszínére vezet el a mesefonal:

1. Lúdas Matyi vándorútja — egy pallón kell fakanálon tojásokat átvinnünk Tóbiás óri-
ás szájához, miközben Galibát, a libát szorongatjuk a hónunk alatt.

2. Csipkerózsika vára — egy rózsákkal befuttatott alagúton juthatunk be a palotába,
ahol ügyességünkön múlik a Királyfi és Csipkerózsika találkozása.

3. Hamupipôke otthona — ahhoz, hogy Hamupipôke elmehessen a bálba, segítenünk
kell neki a magok (fagolyók) válogatásában.

4. Nagymama háza — a nagymama szerencsésen túl van a farkaskalandon, így minden-
kit szeretettel vár egy kis kóstolóra. Csukott szemmel kell kitalálni, hogy mivel is kínál ben-
nünket.

5. Az Aranyhal tava — itt ki kell fognunk a szerencse aranyhalát egy horgászbottal.
6. Az aranydiófa — ha ügyesek vagyunk, kitaláljuk, melyik aranyszálat kell eloldoznunk

ahhoz, hogy az aranydió az ölünkbe hulljon. Az aranydióban egy találós kérdés lapul!
7. A háromfejû sárkány barlangja — meg kell küzdenünk a sárkánnyal, no, nem kard-

dal, hanem bûvös labdákkal, melyektôl hátrahanyatlik a sárkány összes feje.
A belépés díjtalan.

Parkfavédelem a legkorszerûbb módszerekkel
Itt a tavasz. Hogy gondtalanul élvezhessük nagy díszítôértékû lombos és örökzöld fá-
inkat, idôben gondolni kell védelmükre. A tavasz nemcsak a kizöldülést, a
károsítókat is elhozza!

A vadgesztenyék a vadgesztenye-aknázómolytól, a platánok a platánpoloská-
tól, a japánakácok a japán pajzstetûtôl, a juharfák fôként a levéltetvektôl káro-
sodnak, és a fenyôféléket is veszélyeztetik a kártevôk. Kártételük gyengíti a fá-
kat, korai lombhullást okozhat, váladékuk szennyezi a kerti bútorokat, autókat, és utat
nyitnak a kórokozóknak, amelyek lassú pusztulást, de gyors kiszáradást is okozhat-
nak.

Szeretnénk az önkormányzatok, útkezelôk, lakóközösségek figyelmét
felhívni, egy új, környezetkímélô megoldásra, az endoterápiás védelemre. A
tünetek évente egy kezeléssel megszüntethetôk, megôrizhetô a fák kártevô-
mentessége, fenntartható egészséges fejlôdése. Iskolákban, óvodákban, ját-
szótereken, kempingekben is nagy szükség lehet védelemre, ahol hagyomá-
nyos vegyszeres kezelés nem végezhetô egészségvédelmi okból.

Kerti éttermekben, udvarokban pihenésünket zavarhatja az amerikai bi-
valykabóca kártétele, allergén váladéka. Nyár közepétôl szinte minden díszfát megtá-
mad, jelenléte igen zavaró. Endoterápiával ilyen körülmények között is lehet véde-
kezni. A gombabetegségek is korai lévelhullást okozhatnak, csökkentve a díszítôér-
téket. A kórokozók és kártevôk elleni együttes védelem már kidolgozás alatt van.

Termôhelyi adottságok miatti tápanyaghiány is okozhat lombelszínezôdést, klo-
rózist. Ilyen esetekben fôként mikroelempótlás szükséges, ami egy menetben vég-
zett kezeléssel megvalósítható lesz.

Az akusztikus favizsgálat (Fakopp 3D) hatékony módszer a korhadás
korai felismerésére. A viharkárok megelôzésével megakadályozhatók a balesetek,
épületekben, autókban bekövetkezô károk, és a gyógyítás módjára is konkrét szaktanács
adható.

Kérjük, tekintse meg honlapunkat: www.parkfavedelem.hu
Legyen biztonságban,

mûködjön együtt velünk parkfáink védelmében!
dr. Vályi István növényvédô szakmérnök
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NEM CSAK A GYAKORLAT. Egyesületünk újabb három önkéntes tûzoltója tett ben-
zinmotoros láncfûrészkezelôi vizsgát, így mostantól ôk is részt vehetnek a viharkárok
felszámolásában. Április 17-én három tagunk rész vett az Összefogás — Civil Mentô-
szervezetek Szakmai Konferenciáján, amelynek témája a katasztrófavédelem, a töme-
ges balesetek és tûzesetek helyszínén a szakszerû mentés és kutatás volt.

KÉSZENLÉTI SZOLGÁLATOK PESTHIDEGKÚTI EGYESÜLETE. Lakossági bejelen-
tések a 06 30 621-0343-es és a 06 70 387-9999-es telefonszámokon.

Városôrök segítik a közterület-felügyelôket
A II. kerületi önkormányzat saját és pályázati forrásból új munka-
társakkal erôsítette meg városrendészetét. A tíz kolléga városôri
beosztásban lát el közterületi szolgálatot a II. kerület teljes terüle-
tén, így Pesthidegkúton is. A városôrök májustól állnak szolgálat-
ba, miután megkapták a kerület sajátosságait ªgyelembe vevô el-
méleti és gyakorlati képzést. Az új kollégák jogköre nem azonos a
közterület-felügyelôkével, de számos, a közterület rendjét érintô
esetben hatékonyan tudják kiegészíteni ôket. A szolgálati idejük-
ben ellenôrzik például a játszótereket, parkokat, vagy a szabályta-
lan közterület-foglalást.

— Születésem óta Pesthidegkúton élek — nyilatkozta lapunknak
Nyitrai Réka újdonsült városôr —, ezért külön öröm, hogy a II. kerü-
leti Városôrség tagjaként saját kerületemben, tágabb otthonom-
ban dolgozhatok, és tehetek a közrend és közbiztonság megôrzésé-

ért. Tagja vagyok a Készenléti Szolgálatok Pest-
hidegkúti Egyesületének, így van rálátásom a
kerületi és pesthidegkúti közbiztonsági helyzet-
re. A városôri munkakör számomra olyan hiva-
tást jelent, amelynek keretében hivatalos szer-
vezeti egységben dolgozhatok a közösségért. Re-
mélem, hogy helyismeretem hozzájárul majd a
Városrendészet, a közelmúltban alakult Város-
ôrség munkájához. Kollégáimmal együtt felada-

tom lesz, hogy nyitott szemmel járjuk a kerület, vagy ha a szolgála-
ti beosztás úgy hozza, Pesthidegkút utcáit, tereit, és értesítsük a
közterület-felügyelôket vagy a rendôrséget, ha arra szükség van.
Emellett a közterületek rendje elleni szabálysértésekrôl is rögtön
tájékoztatjuk a járôröket.

GRATULÁLUNK! Budapest rendôrfôkapitánya dicséretben és jutalomban részesítet-
te Nyitrai Rékát, az egyesület tagját és a Budapesti és az Agglomerációs Polgárôr
Szervezetek Szövetségének szakmai alelnökét, Kelemen Zsoltot, aki a hidegkúti egye-
sületet irányítja.

Körzeti megbízottak Hidegkúton is
A II. kerületi rendôrkapitányság kezdemé-
nyezésére körzeti megbízottak kezdték meg
szolgálatukat Pesthidegkúton is.

Abban az esetben, ha valami történik, má-
justól nemcsak a 107-et lehet hívni, hanem
a környékünkre beosztott megbízottakat is.
Ôk sokkal hamarabb kiérnek, és mivel a kör-
nyéket és a lakókat is jobban ismerik, a re-
mények szerint azonnal segítséget tudnak
nyújtani. Sokkal eredményesebben végezhe-
tik a munkájukat, ha személyesen is megis-
merkedhetnek azokkal a lakókkal, akik az ál-
taluk felügyelt területen élnek.

Fogadják ôket bizalommal: képzett és felké-
szült rendôrök kerültek e fontos beosztásba.

A Készenléti Szolgálatok Pesthidegkúti Egyesülete jelenti
� Április 19-én lakossági bejelentés érke-
zett, hogy a Pasaréti úton, kerítésen be-
mászva, valaki garázst tör fel. A helyszínre
érkezô polgárôrjárôreink az idôközben már
egy másik kertbôl távozó személyt visszatar-
tották a kerületi rendôrök és nyomozók kiér-
kezéséig.
� Kérünk minden autóst, hogy ªgyelmeseb-
ben tartsák be a követési távolságot. Leg-

utóbb április 18-án öt személygépkocsi üt-
között a Hûvösvölgyi út 81.-nél, a baleset
során most csak könnyebb személyi sérülés
történt, de nagyobb baj is származhat a
ªgyelmetlenségbôl. Arra is szeretnénk fel-
hívni az autósok ªgyelmét, hogy a megkü-
lönböztetô jelzést használó jármûvek elôre-
haladását ne akadályozzák, ne veszélyeztes-
sék, inkább segítsék ôket!

� Az elszaporodott gépkocsilopások és -fel-
törések miatt kérjük, akinek módjában áll,
mindenképpen zárt helyre parkoljon, és ér-
téket semmilyen körülmények között még
egy percre se hagyjon jármûvében.
� Továbbá óvakodjanak a trükkös tolvajok-
tól, akik legtöbbször közmûvesnek (gázos,
vizes, elmûs szakembereknek) adják ki ma-
gukat.

Ôszig tilos az égetés
Május 1. és szeptember 30. között tilos
mindennemû kerti hulladék égetése — ezt
tartalmazza a II. kerületi önkormányzat
rendelete, amelynek betartását a Városren-
dészet ellenôrzi, az engedélyezettôl eltérô
tevékenység esetén ªgyelmeztetnek, illet-
ve szankcionálnak a közterület-felügyelôk.

Az önkormányzat által támogatott progra-
mok alkalmat teremtenek arra, hogy a kerti
hulladéktól környezet- és szomszédkímé-
lôbb módon váljunk meg. A komposztálás-
ról és az aprítékolásról, mulcsozásról olvas-
hatnak korábbi lapszámainkban, valamint a
www.masodikkerulet.hu oldalon. Bôvebb in-
formáció: jover.gyorgy@masodikkerulet.hu.

I. számú körzet:

Budapest közigazgatási határa, Nagy-
kovácsi, Solymár és Budakeszi felé, va-
lamint az erdôk (Petneházy rét, Hárs-
hegy, Vadaskert, Erzsébetliget) által
határolt terület.

A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉR-
HETÔSÉGE: Ügyelet: 346-1800, vagy
a 42 135-ös mellék; Körzeti megbízot-
ti alosztályvezetô: 346-1825 Gyarmati Tibor

r. fôtörzsörmester
Dupcsák Viktor
r. törzszászlós
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A német nemzetiségi kultúráért
és hagyományokért

A Pesthidegkúti Német Nemzetiségi
Alapítványt 1991-ben az Ófalui
Plébánia közössége hozta létre. A
szervezet évrôl évre egyre nagyobb
szerepet vállal a pesthidegkúti
kulturális és közösségi élet
szervezésében, finanszírozásában.

Az alapítvány életében a tavalyi év egyik leg-
jelentôsebb eseménye az I. Pesthidegkúti
Német Nemzetiségi Nap volt. A Kultúrkú-
ria által rendezett Hidegkúti Búcsú része-
ként, a II. kerületi Német Kisebbségi Ön-
kormányzattal közösen megtartott hagyo-
mányindító eseménysorozat számos kultu-
rális programot, például helytörténeti elô-
adást, színjátszóköri és tánccsoport-fellé-
pést kínált az alapítvány szervezésében az
érdeklôdôknek. A szombat esti hagyomá-
nyos sváb bál is sikeres volt a Mondschein
Kapelle zenekar és a Herbstrosen néptánc-
csoport szereplésével. A hétvégére az alapít-
vány vendége volt a népes mosbachi kül-
döttség, és a velük érkezett Spielmannzug
tûzoltózenekar mindkét napon hosszú mû-
sorral szórakoztatta a hallgatóságot.

A négy évvel ezelôtti díszkútavató ünnep-
ség alkalmával elindított hagyományt foly-
tatták tavaly augusztus 1-jén is a Templom
és az Újsor utca sarkánál. Az elôzô évi ese-
mények híre alapján a tavalyi utcabál iránt
is nagy volt az érdeklôdés.

A kulturális, hagyományápolási tevékeny-
ségük részeként 2009. év végén sikerült
egy régi tervüket életre kelteni: a Német Ki-
sebbségi Önkormányzattal közösen nemze-
tiségi néptánc-tanfolyami csoportot indí-
tottak ªatal felnôttek számára. A táncokta-
tás — elegendô számú igény esetén — a gyer-
mekek számára is beindul.

A Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Ala-
pítvány 2010-ben is hozzájárul a német
nemzetiségi kultúra és hagyományok ápolá-
sához:

Július 3–4.: Hidegkúti Búcsú

A tavaly nagy sikerrel elindított Pesthideg-
kúti Német Nemzetiségi Napot idén kibôví-
tett programsorozattal tervezik megvalósí-
tani. A rendezvényeket a II. kerületi Német
Kisebbségi Önkormányzattal közösen szer-
vezik, és a lebonyolítást is e két szervezet
végzi, önkéntesekkel. Július 3-án szomba-
ton délután a Klebelsberg Kultúrkúriában
a német kulturális napon fellépnek a kultu-
rális, hagyományôrzô nemzetiségi csopor-
tok: az alapítvány által létrehozott nemzeti-
ségi tánccsoport, valamint a dalkör. A fellé-
pôk után Czaga Viktória elôadását hallhat-
ják az érdeklôdôk a „Helyi iskolák történe-
te, oktatástörténet a kezdetektôl napjain-
kig” címmel. Az elôadást kivetített fotóil-
lusztráció kíséri, valamint a németajkú ven-
dégek számára német nyelvû összefoglalót
osztanak ki. A teljes rendezvénysorozat
alatt a helyszínen megtekinthetô a helyi
gyûjteményekbôl összeállított kiállítás Ko-
vácsmesterségek Pesthidegkúton cím-
mel. Szintén július 3-án este a Klebelsberg

Kultúrkúriával együttmûködve a korábbi
évekhez hasonló bált tartanak, ahol az ala-
pítvány ismét egy környékbeli sváb zene-
kart fog felkérni, hogy zenéljen. Július 4-
én vasárnap a szentmisét követôen kerül
sor a hagyományos állófogadásra a temp-
lom melletti sportpályán.

Augusztus 7.: Utcabál

Az elôzô években teremtett hagyományt kí-
vánják megôrizni azzal, hogy a Templom ut-
ca és Újsor utca sarkán lévô felújított dísz-
kút mellett ismét utcabált szerveznek. A ta-
valyi remek hangulatú, késô estig tartó ese-
mény idén is hasonlóan családias hangula-
tú lesz, viszont a német nemzetiségi tánc-
csoport fellépésével gazdagodik a prog-
ram. Emellett felkérték partnerünket a sör-
csapolóvá átalakított tûzoltókocsi kiállításá-
ra is.

Augusztus 15.: Gercse-búcsú

A Gercse-templom felújításának tíz éves ju-
bileumán elindított hagyomány kapcsán az
évfordulóról szentmisével, majd családias
beszélgetéssel és a résztvevôknek nyújtott
szeretetvendégséggel (agápéval) kívánnak
megemlékezni.

A rendezvényekre minden kedves érdek-
lôdôt szeretettel várnak. További informá-
ciók a www.pesthidegkut.gportal.hu webolda-
lon találhatók.

0,5–12 éves
gyermek(ek)
felügyeletét,

korrepetálását, oktató
nevelését vállalja
54 éves mérnöknô
akár folyamatosan,

egész napra is.

Tel.: 376-9594,
06 20 394-7725

Amennyiben az alapítvány tevé-
kenységét az 1%-os felajánlásaikkal
támogatni kívánják, úgy a rendelke-
zô nyilatkozatra az 19662941-1-41
adószámot írják.


