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Nyolcezer négyzetméternyi park
Hidegkút kapujában

A Hidegkútra érkezôket a korábbi romos épületek helyett szépen
kivitelezett, nyolcezer négyzetméteres pihenôpark fogadja. A régi
végállomáson álló óra húsz éve megállt, és valóban, Hidegkút e vá-
rosképileg meghatározó helyén mintha tényleg megállt volna az
idô. Hiába születtek évtizedenként egyre nagyobb és nagyobb ívû
tervek a fejlesztésre, a környéken semmi nem változott. Az önkor-
mányzat jelenlegi vezetése döntött úgy, szakít az évtizedes hagyo-

mányokkal: nem újabb tervekkel és koncepciókkal próbálja meg-
gyôzni a hidegkútiakat, hanem tettekkel.

— Hidegkúthoz, a fôváros egyik legszebb és legkedvesebb város-
részéhez, úgy vélem, sokkal jobban illik egy szép nagy zöld park,
mint egy hatalmas több szintes és több ezer négyzetméteres pláza —
mondta Láng Zsolt polgármester a park átadásán augusztus 9-én.

(Folytatás a 4. oldalon)



2. OLDAL KÖZÉRDEKÛ HIDEGKÚTI POLGÁR

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. szep-
tember 8-án 11 óráig a 316-3410-es telefon/faxszámon, vagy
a ludwig.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

szeptember 30-án 17.30 órakor
(tel.: 441-5143,
istvan.balsai@parlament.hu)

Pesthidegkúti Közösségi Ház
1028 Máriaremetei út 37.

Meghívó emléktábla
és emlékhelyiség avatására

2010. szeptember 6. hétfô 17 óra
Pesthidegkúti Mentôállomás

Pokorny József
(1948–2009)

Pesthidegkút Klebelsberg-díjjal kitüntetett szülötte,
a Hidegkúti Sport Club köztiszteletben álló elnöke,
az Országos Mentôszolgálat megbecsült dolgozója,

a kerület közösségi és sportéletének kiemelkedô alakja
emlékére és tiszteletére — halála elsô évfordulóján.

Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzata
emléktáblát állít az új pesthidegkúti mentôállomás falánál

2010. szeptember 6-án hétfôn 17 órai kezdettel.
Az emléktábla-avatást követôen 17.45 órai kezdettel
a Hidegkúti Sport Club a Szabadság utcai sportpályán

felavatja a Pokorny József emlékhelyiséget.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

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

A MÁRIAREMETEI BAZILIKÁBAN augusztus 20-án szent-
misék 7.30, 9 és 10.30 órakor lesznek, délután nincsenek
szentmisék, mert 17 órakor kezdôdik a Szent István Bazilika
elôtt az ünnepi fôpapi szentmise, amit Erdô Péter bíboros, prí-
más mutat be. Szeptember 3-án elsôpénteken a szentmisék
7 és 10.30 órakor lesznek, a 10.30 órai szentmise után Jézus
Szíve litánia, 20.30 órakor rózsafüzérima a szabadtéri oltár-
nál. Szeptember 4-én, elsôszombaton 7, 10.30 és 18 órakor
lesznek szentmisék, 9.45 órától rózsafüzérima. Szeptember
5-én 7.30, 9, 10.30, 12 és 18 órakor lesznek szentmisék,
16.30 órától szentségimádás. Szeptember 8.: Kisboldog-
asszony ünnepe, az ünnepi szentmisét Lauber Benedek szé-
kesfehérvári kanonok mondja.
A PESTHIDEGKÚTI EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN szep-
tember 3-án 9.30 órakor istentisztelet, szeptember 12-én
9.30 órakor családi istentisztelet lesz, 11.15 órakor gyülekeze-
ti nap a gyülekezeti teremben, téma: Család a Bibliában, elô-
adó dr. Varga Gyöngyi. Az elôadás alatt a gyermekek részére
külön foglalkozás. Szeptember 19-én 10 órakor hálaadó is-
tentisztelet a Sarepta Szeretetotthon 59. születésnapja alkal-
mából. Az alkalomhoz ünnepi programok is kapcsolódnak.
Szeptember 26-án 9.30 órakor aratási hálaadó istentisztelet.
Templom: Ördögárok u. 9. Gyülekezeti terem, Lelkészi hiva-
tal: Zsíroshegyi út 47. Fogadóórák: hétfôn és szerdán 17 és
18 óra között. Telefon: 397-5403. Honlap: pesthidegkut.luthe-
ran.hu
A GERCSEI TEMPLOMBAN szeptember 16-án 18 órakor
ökumenikus imaest lesz.
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Az olvasás: élmény és élvezet
Ha már van iskoláskorú gyermekünk,
megtapasztalhatjuk, hogy az olvasás
elsajátítása nem is olyan könnyû
dolog. Lehet, hogy a gyermekeink
megszületése után magunk sem
olvasunk már annyit, mint korábban,
mert nehéz idôt fordítanunk rá a napi
munka, rohanás, stressz közepette, és
a példa hiányában gyermekünk
figyelmét is jobban — de
mindenképpen könnyebben —
megragadja a televízió, a számítógép
vagy más képernyôbámulós idôtöltés.
Ennek aztán számos
következményével találjuk szembe
magunkat: nem ritka, hogy
negyedikesek még mindig csak
silabizálják a szöveget, nehezen,
lassan olvasnak, nem értik meg a
mondanivalót. A Pesthidegkúti
Evangélikus Gyülekezet idén elôször
nyári olvasótábort szervezett.

— Legutóbb a buszon
két tizenéves srác pró-
bálta meg szavakba önte-
ni friss moziélményét,
majdhogynem sikertele-
nül — meséli Békés Ta-
más, a Pesthidegkúti

Evangélikus Gyülekezet felügyelôje, az olva-
sótábor egyik szervezôje. — Két épkézláb
mondatot alig sikerült megfogalmazniuk a
ªlmrôl, azt is csak jobbára trágár kötôsza-
vak kíséretében. Ott tartunk, hogy már egy
vizuális élményrôl szóló beszámoló is gon-
dot okozhat? — fogalmaz a felügyelô. — Ez a
riasztó élmény csak megerôsített abban a
döntésben, hogy idén nyáron, elsô alkalom-
mal meghirdettük táborunkat. Szeretnénk,
ha a foglalkozásaink során a gyerekek ráérez-
nének arra, hogy könyvet olvasni nem
„nyûg”, hanem élvezet. Észrevétlenül hozzá-
járul kifejezôkészségük fejlôdéséhez.

A tapasztalatok tükrében rá lehet még
venni a 10–18 éves korosztályt arra, hogy
eljöjjön ide könyvet olvasni?

Szerencsére igen —
mondja Fenyvesi Judit
tanítónô, a tábor másik
szervezôje. — Az eddigi
alkalmakon fôként a
kiskamasz korosztály
tagjai vettek részt, átla-
gosan öt-hat gyermek

jött el hozzánk. Az ismerkedési szakaszban
rendre kiderült, hogy a gyerekek igenis ér-
deklôdôk, nyitottak — még akkor is, ha sa-
ját bevallásuk szerint nem éppen könyvmo-
lyok. Nekünk, és két további lelkes tábori
segítônknek, Pósné Kukorelly Eszternek és Er-
délyi Katának nem is az a célunk, hogy itt
olvasni tanuljanak, gyakoroljanak a gyere-
kek. Mi azt szeretnénk, ha inkább csak ked-
vet kapnának az olvasáshoz, rátalálnának

az ebben rejlô csodára, miközben még jól
is érezik magukat a csoportban.

Már az is óriási siker, ha kedvet kap-
nak az olvasáshoz.

Valóban, elképzelésünk szerint az olvasó-
táborunkban felolvasott történeteken ke-
resztül — legyenek azok akár hazai vagy kül-
földi, humoros vagy éppen komoly, esetleg
szívszorító hangvételû írások — mindig le-
het valamely fontos emberi értéket bemu-
tatni. De ezen kívül is, Fekete István novel-
láiból például rengeteg néprajzi jellegû in-
formációt, a hazai állat és- növényvilágra
vonatkozó tudást gyûjthetnek a gyerekek. A
külföldi írók tollából származó meséken,
történeteken keresztül pedig megismerhe-
tik egy-egy nép a miénktôl sokszor ugyan-
csak eltérô szokásait, életmódját. Ez nagy-
ban hozzájárulhat a tizenéves korosztály lá-
tókörének szélesítéséhez, önálló gondolko-
dásának fejlesztéséhez.

Hogyan töltik el a napot a tábor résztve-
vôi?

Táborunk keddenként van nyitva reggel
9-tôl délután ötig. Annak megfelelôen,
hogy az aznapi csoport milyen összetételû
— ªúk vagy lányok vannak többen, illetve a
társaság életkora is fontos szempont —, ki-
választjuk a délelôtti szöveget. A gyerekek
is beleszólhatnak, hogy a szövegrészlet mi-
lyen legyen: a fôszereplôk inkább lányok
vagy ªúk legyenek, állatokról szóljon a tör-
ténet vagy éppen valamilyen humoros, ka-
landos olvasmány legyen. Eddig még min-
dig sikerült megegyeznünk. A döntést köve-
tôen felolvasom a könyvrészletet. A gyere-
kek ilyenkor rendre körém gyûlnek, ªgyel-
nek. A felolvasást követôen kezdôdik a hal-
lottak interaktív feldolgozása: elôször is,
ha felmerült számukra ismeretlen szó vagy
kifejezés, megbeszéljük a jelentését. Min-
den gyerek hozzászólhat a történethez,
részt vehet a szöveghez kapcsolódó játékos
feladatok, rejtvények megoldásában. Leg-
utóbb az egyik kislány olyan lelkes volt,
hogy mindjárt illusztrációt is készített az el-
hangzottakról — a szép, színes rajz már ki

is került a tábor faliújságjára. A délelôtt így
leginkább az olvasottak feldolgozásával te-
lik el. A gyerekek észre sem veszik, és meg-
tanulnak számos új dolgot.

Délután aztán rendre mással töltjük a na-
pot. Ha az idôjárás engedi, kimegyünk a
kertbe, de a környéken is számos túralehe-
tôség kínálkozik. Legutóbb a Remeteszur-
dokba tettünk egy kis kirándulást. A gyere-
kek olyan lelkesek voltak, hogy az út során
minden információs táblát meg kellett néz-
ni, el kellett olvasni.

Máskor pedig, ha például esik az esô,
mint legutóbb is, kézmûveskedünk: lehetô-
ségük volt a gyerekeknek gyöngyöt fûzni,
bábot készíteni. Van egy beltéri pingpong-
asztalunk is, amely ilyenkor szintén rendkí-
vül népszerû.

A tábor ingyenes, más felekezetû, vagy
felekezeten kívüli résztvevôket is szere-
tettel várnak. Milyen ellátást kapnak a
gyerekek? Milyenek a tárgyi adottságok?

Mivel a tábor heti egy napon mûködik, a
gyerekek általában az otthonról hozott élel-
met fogyasztják. Ezen túl, eddig mindig ke-
rült az asztalra házi pogácsa, sütemény és
friss gyümölcs is. A kertben van lehetôsé-
günk szalonnát sütni, bográcsozni — mond-
ja Békés Tamás. — Ezt is szeretnénk a jövô-
ben többször kihasználni. A tárgyi környe-
zetünk, a nemrég elvégzett felújítási mun-
kálatoknak köszönhetôen — amelyben az
Evangélikus Egyházon kívül a II. Kerületi
Önkormányzat is részt vállalt — a tábor igé-
nyeinek jól megfelel. A nagy ablakos, vilá-
gos közösségi helyiségen kívül van egy
kisebb, hûvösebb szobánk is — a kánikulai
napokon ez nagy segítséget jelent a táboro-
zóinknak. Szilágyi Enikô

A Pesthidegkúti Evangélikus Gyüleke-
zet olvasótáborába Fenyvesi Juditnál
(tel.: 06 30 392-8362) és Békés Tamá-
nál (tel.: 275-7962) lehet jelentkezni a
nyár végéig.
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Az eddig romos városrész helyén barátságos
(Folytatás az elsô oldalról)

A park elkészülte után Láng Zsolt polgár-
mester, Dankó Virág alpolgármester és Sza-
lai Tibor jegyzô bejárás keretében ismertet-
te a fejlesztés történetét, és bemutatta a
megvalósult beruházás elemeit a hidegkúti
polgároknak.

— Az elmúlt években számos elképzelés
született a környék átfogó rendezésére —
tért ki az elôzményekre a polgármester. —
Többen hatalmas, több szintes bevásárló-
központot álmodtak ide, az aranyásófalvak
hangulatát idézô romos épületek helyére.
Kiderült azonban, hogy az itt élôk jobban
örülnének annak, ha a bódék helyére nem
pláza, hanem egy kellemes pihenôpark
épülne inkább.

Az önkormányzat vezetése 2007-ben
döntött úgy: felbontja a megállapodást az
ingatlan fejlesztésébe korábban bevont be-
ruházóval, és saját költségén, több lépcsô-
ben alakítja át a területet.

— A hidegkútiaknak, tudjuk, nagyon so-
kat kellett várniuk erre a számukra fontos
változásra. Higgyék el, mindent elkövet-
tünk annak érdekében, hogy a beruházás el-
sô része a lehetô legrövidebb idô alatt elké-
szüljön. Szándékainkat azonban befolyásol-
ta, hogy az itt álló, igen rossz állapotú ön-
kormányzati helyiségek némelyikét a bérlô-
je nem akarta elhagyni. Ennek következté-
ben a munkálatokat sem tudtuk úgy üte-
mezni, ahogy eredetileg terveztük. Örö-
münkre szolgál azonban, ha nehézségek

árán is, de a hidegkútiak igényeinek megfe-
lelôen kialakított elképzelések szerint in-
dulhatott el a terület fejlesztése — tette hoz-
zá Láng Zsolt.

PIHENÔPARK SZÁMOKBAN. Összterület: 8154 m², térkôburkolat: 640 m², gyepesí-
tett felület: 6952 m². Játszószerek száma: 7, utcabútorok (padok, hulladékgyûjtôk)
száma: 29, információs és ismeretterjesztô táblák száma a Budai-hegység élôvilágát
bemutató tanösvényen: 9, útirányjelzô táblák száma: 2, kerékpártároló, két ivókút,
szabadtéri színpad és fórum. A fejlesztés összköltsége 66 millió forint volt.

SIKLÓSI LAJOS NYUGDÍJAS VILLA-
MOSMÉRNÖK: Pontosan hetven eszten-
deje, egyéves korom óta élek Hidegkúton.
Ezt a területet régen úgy hívták, hogy Hi-
degkút alja. Egyrészt, mert ez a rész a vá-
ros legmélyebb pontja, másrészt itt min-
dig is rendezetlen, bódékkal teli terület
volt. De a legrosszabb az elmúlt húsz év
volt, semmi nem történt. Nagyon örülök,
hogy végre elkezdôdött az átalakulás, an-
nak meg különösen, hogy gyönyörû park
és nem valami óriás pláza került ide.

KARDOS SZILVIA ÉS KARDOS LÁSZ-
LÓ: Tavaly házasodtunk, és nagyon örü-
lünk, hogy kisbabánkkal is lejöhetünk
most már ide, hiszen a közelben lakunk.
Gyönyörû a park, de igazán az nagyon
fontos, hogy végre rendezett lett ez a te-
rület. Eltûntek a romos épületek, a bazár-
hangulat. Jó lett volna, ha már a mi gye-
rekkorunkban van itt egy ilyen tér, ahol is-
kola után találkozhattunk volna barátaink-
kal, osztálytársainkkal. Örülünk, hogy gye-
rekeinknek már ez lesz a természetes.

NEUMANN ZITA ÉS VENCZEL TIBOR:
Az az igazság, hogy ez az elsô randink. Zi-
ta a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumba, én
pedig a Budai Középiskolába járok. Zita öt-
lete volt, hogy találkozzunk itt, ô hidegkú-
ti, én Budaörsrôl járok be. Nagyon tetszik
nekünk ez a park, nem véletlen, hogy ide
beszéltük meg ezt a találkozót. Kevés
olyan nyugodt és szép hely van a fôváros-
ban, ahol mi, fiatalok beszélgetni vagy is-
merkedni tudnánk egymással. Azt hi-
szem, még sokszor eljövünk ide.

MIT SZÓL HOZZÁ?
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A régi végállomás átalakításának elsô üte-
me zárult le most a park átadásával. A hama-
rosan elkövetkezô munkálatok során a cso-
mópont közlekedési problémáit is orvosol-
ni szeretné az önkormányzat. A Hidegkúti
útról a Máriaremetei útra a városból érkezô
gépkocsik számára balra kanyarodó, a város
felé tartóknak pedig egy jobbra vezetô sávot
alakítanak ki, ezzel biztosítva a folyamatos
forgalmat.

A további fejlesztések fontos eleme,
hogy az egykori hentes- és fodrászüzlet he-
lyén az önkormányzat egy kisebb szolgálta-
tóházat kíván létesíteni.

— Ebbe a szolgáltatóházba a terveink sze-
rint átköltözne a Máriaremetei útról az ok-
mányiroda — mondta Láng Zsolt —, és he-
lyet kaphatnának benne olyan üzletek,
amelyekre a hidegkútiak igényt tartanak.

A több részbôl álló parkot sétányok tagol-
ják: a forgalmas úttól messze, a terület biz-
tonságos szegletében alakították ki a legszi-
gorúbb EU-szabványoknak megfelelô ját-
szóteret. Mögötte egy, a Budai-hegység nö-
vény- és állatvilágát bemutató tanösvény ta-
lálható. A park külön érdekessége, hogy ki-
sebb közösségi rendezvényekre alkalmas
fórumot is kialakítottak benne.

A park Rezeda utca felôli oldalán találha-
tó a piactér, ahol a tervek szerint a Hidegkú-
ton már meghonosodott terménypiac mû-
ködhet majd szombatonként. A területhez
parkolót és biciklitárolót is építettek, vala-
mint egy modern és esztétikus nyilvános il-
lemhelyet is telepítettek.

Láng Zsolt végezetül arra kérte a hidegkú-
tiakat, használják és élvezzék a park nyúj-
totta békét és nyugalmat, de arra is kitért,
hogy közterületeinket, sajnos, nem csak az
idôjárás rongálja.

— Városrendészeink, településôreink a
Készenléti Szolgálatok Pesthidegkúti Egye-
sülete polgárôreivel kiegészülve folyamato-
san, a nap 24 órájában szemmel tartják a te-
rületet, de a jó és színvonalas állapot meg-
ôrzéséhez arra is szükség van, hogy a hideg-
kútiak is magukénak érezzék a parkot. Vi-
gyázzunk rá közösen! Tóth Ildikó

és pihenésre alkalmas terek épültek

A BALÁZS VENDÉGLÔ. A környék
legelhanyagoltabb, közbiztonsági és
közegészségügyi szempontból is a leg-
veszélyesebb gócpontja, az egykor
szebb napokat látott Balázs vendéglô
sorsa is rendezôdni látszik. A II. kerüle-
ti önkormányzat kérésére a Kulturális
és Örökségvédelmi Hivatal megszün-
tette az egész épületre vonatkozó mû-
emlékvédelmet. Mostantól mûemléki
védettség alatt csupán az L alakú
törzsépület áll. Egyúttal a hivatal köte-
lezte a tulajdonost a romos és életve-
szélyes részek elbontására, valamint a
terület bekerítésére.

Adjunk nevet az új parknak!
A II. kerületi önkormányzat kéri Hideg-
kút lakóit, segítsenek nevet találni a
most átadott, szép új parknak. Ötletei-
ket a vegallomas@masodikkerulet.hu
e-mail címre várják.
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Pillanatképek a hidegkúti oktatás történetébôl
Hidegkúton a XVIII. század eleji
letelepedést követôen az iskolai
oktatás kezdetleges keretek között, a
katolikus egyház irányítása és
felügyelete alatt folyt, azaz az egyház
ªzette az oktatás költségeit, nevezte
ki a tanítót, aki egyben a kántori és a
harangozói teendôket is ellátta a helyi
plébános irányítása alatt, az
iskolalátogatás pedig nem volt
kötelezô.

A XVIII. század azonban a felvilágosult ab-
szolutizmus százada, s uralkodói, Mária Te-
rézia, majd II. József felismerték, hogy a
Habsburg-birodalomnak egységes alapok-
tatásban részesülô, hû alattvalókra van
szüksége, ebbôl következôleg az állam fel-
adata megfelelô szintû képzést biztosítani
az alattvaló számára, akivel szemben a vallá-
sos hitre és az uralkodó iránti hûségre ne-
velés mellett már az írás, olvasás, számolás
alapfokú ismereteinek elsajátítása is köve-
telményként fogalmazódott meg. A magyar-
országi oktatás ügyét elsôként rendezô ural-
kodói rendeletet Mária Terézia királynô ad-
ta ki, 1777-ben. A röviden Ratio Educatio-
nis címmel illetett, méltán híres tanügyi
rendelet a falvak számára elôírta a négy osz-
tályos, alapfokú elemi iskolát, s az egységes
tanterv szerinti oktatást. A 6–12 éves gyer-
mekek számára a négy osztályból az elsô
kettôt kötelezôvé tette, s elôírta, hogy a köz-
ségnek is részt kell vállalni az iskola fenn-
tartásában. Egy tanítóra száz (!) gyermek
juthatott. A rendelet az egyház befolyását
korlátozta a felsôbb iskolákban, a falusi ok-
tatást azonban továbbra is az egyház fel-
ügyelete alatt hagyta. A XIX. század folya-
mán a Ratio Educationis-ra építve számos
rendelet jelent meg, s kötelezôvé vált az is-
kolalátogatás a leányok számára is, továbbá
szorgalmazták az anyanyelvi oktatást az el-
sô két osztályban. Ez utóbbi Hidegkúton a
német nyelvû oktatást jelentette. Elôírták
— többek között — a tanítók képzését, s
hogy a kántorságon kívül más tisztséget
nem vállalhatnak.

Az uralkodói rendeletek természetesen a
hidegkúti alapfokú, elemi iskolai oktatás
körülményeit is meghatározták, nem kis
feladat elé állítva a falu vezetôit. Az elsô,
név szerint ismert hidegkúti tanító még
csupán egy helybeli jobbágy, Thomas Held
(1745) volt, alig hatvan év múlva azonban
Oppenauer Mihály már gyakorlattal is ren-
delkezô (1812) tanító.

A község szegénysége miatt a XIX. század
második feléig a tanító további két tisztsé-
get is betöltött, sôt elsôsorban volt jegyzô, s
csak másod-, illetve harmadsorban tanító,
illetve kántor. A hivatali összevonással jól
járt a helyi oktatásügy is és a falu is: egy ªze-
tésért s némi plusz természetbeni juttatá-
sért volt jegyzôje, tanítója, kántora egy sze-

mélyben. Változást csak az 1848–1849-es
forradalom és szabadságharc leverése utáni
abszolutizmus hozott, amely kötelezôvé tet-
te a tanítói és a jegyzôi hivatal szétválasztá-
sát. Miután Ferenc József császár kultuszmi-
nisztere, Leo Thun az egységes birodalom
alapját az egységes oktatási rendszerben lát-
ta biztosítva, elrendelte a magyarországi is-
kolák helyzetének és viszonyainak felméré-
sét. Az egységes elv alapján kidolgozott kér-
dôív rákérdezett az iskolák állapotára, a ta-
nítók számára, ªzetésére, jövedelmére. Hi-
degkúton 1857. április 5-én töltötték ki ezt
a kérdôívet, amelybôl mi, az utódok is meg-
tudjuk, hogy a hidegkúti elemi iskola egyhá-
zi, azaz plébániai iskola, s igazgatója pedig a
helybeli plébános. 134 tanulója közül 73 a
ªú és 61 a leány. Az iskolaépület egy tante-
rembôl, s egy szoba-konyhás tanítói lakás-
ból áll, amelyhez présház és pince is tarto-
zik. Az iskolaépület a hidegkúti község tulaj-
dona; állapota, amelyért a község felelt, kö-
zepesen megfelelô. A tanteremben délelôtt
és délután folyik a tanítás, német nyelven,
6 órában. Az osztályok osztatlanok, azaz
több évfolyam tanult együtt. A tanító, miu-
tán kántor is volt, nemcsak tanítói ªzetést
kapott a községtôl, hanem a kántori szolgá-
latokért járó úgynevezett stólapénz (keresz-
telô, temetés) is megillette. Természetbeni
juttatásként a községtôl szántót, kertet, 16
mérô rozst és téli tüzelôanyagot kapott. Ar-
ra az esetre, ha egyéb teendôi elszólítják a
dobogóról, egy segédtanító foglalkozik a ta-
nulókkal, akit ugyanaz a község alkalma-
zott, de neki kellett ªzetni.

Három év múlva európai politikai és ha-
di események hatottak közvetve a magyar-
országi alapfokú oktatásban részt vevô taní-
tók helyzetére. Ez az esemény a porosz-
osztrák háború volt, amelyben Ausztria sú-
lyos vereséget szenvedett. A vereség arra
kényszerítette az uralkodót, hogy összehív-
ja a magyar országgyûlést, az újabb hadjá-
rathoz pénzt és katonát kérendô. A megyék
és a városok azonban elérkezettnek látták
az idôt az 1848-as, V. Ferdinánd király által
szentesített törvények életbe léptetésére.
Az országgyûlési választások, majd az or-

szággyûlés munkája felforrósodott politi-
kai légkörben zajlott, s a 48-as eszmék fel-
elevenítésének egyik vonulata a magyar
nyelv bevezetésének és alkalmazásának kö-
vetelése a közhivatalokban, s az olyan fon-
tos helyen, mint az iskola. A megyék és a vá-
rosok sorra határoztak arról, hogy a helyi
iskolákban csak magyarul tudó tanítók ta-
níthatnak.

A hidegkúti elöljáróság elérkezettnek lát-
ta az idôt arra, hogy régi sérelmét, a jegyzôi
és tanítói tisztség szétválasztását orvosol-
tassa. Kérvényezték tehát a felettes hatóság-
tól, Pest megyétôl — az aláírók: Josef Kra-
tzer bíró, Josef Steinemann, Franz Krönin-
ger, Franz Müller, Josef Klaus, Paul Moser
esküdtek — a két hivatal ismételt összevo-
nását, mert csak és csakis ekkor tudnak az
általuk is hôn óhajtott rendeletnek eleget
tenni. Indoklásul felhozták, hogy a község
nem képes a két hivatal anyagi terhének vi-
selésére, s hogy a jelenleg alkalmazott, Fel-
sô-Ausztriából jött tanító, Penne Eduárd
„a magyar hazai nyelvet nem érti, s soha nem
is fog képes lenni azt magáévá tenni”. Kéré-
sük teljesülése esetén pedig vállalják, hogy
a jelenlegi iskolaépületet megjavíttatják,
megnagyobbíttatják, és ellátják magyar tan-
könyvekkel. Támogatásul megszerezték a
helyi földbirtokosok, Vári Szabó Antal és
Steinbach Ferenc, valamint a székesfehér-
vári püspök hozzájárulását is.

Az összevonással a község jelentôs össze-
get, évi 165 forintot takaríthatott volna
meg akkor, amikor éves bevétele mind-
össze 90 forintot tett ki. A történelem kere-
ke azonban fordult egyet, az uralkodó meg-
egyezés nélkül oszlatta fel az országgyûlést,
s visszatért az abszolutisztikus kormányzás-
hoz. Jóllehet a legfôbb kormányszerv, az ok-
tatást is felügyelô m. kir. Helytartótanács
jóváhagyta a hidegkútiak kérését, de a „kü-
lönben ügyes és szerény kántortanító” elmoz-
dítását nem engedélyezte.

(Folytatás következô számunkban)
Czaga Viktória

Az írás szerkesztett változata a Hidegkúti Bú-
csú keretében augusztus 3-án a német napon
elhangzott elôadásnak.

A Ratio Educationis és Mária Terézia
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Kerékpározni is jó!
A Hidegkúti Sport Clubról
legtöbbeknek a futball jut eszükbe,
pedig az egyesületnek évek óta
kerékpáros és asztalitenisz
szakosztálya is létezik. A megújult
sportklub arra törekszik, hogy minél
több hidegkútit gyôzzenek meg a
sportolás fontosságáról. A HSC
kerékpáros szakosztálya augusztus
utolsó szombatjára biciklitúrát szervez
Solymárra.

Tömegközlekedve? Gépkocsival? Kerékpá-
ron? Netán gyalogosan? A szembeállítás
nem szükségszerû. Mindegyik közlekedési
módnak vitathatatlan a létjogosultsága. A
problémát a mérték- és arányrendszer fel-
borulása jelenti. Az elônyök és hátrányok
mérlegelése sokat javítana a helyzeten.

Budapesten ma még extrém sportnak szá-
mít a kerékpározás, és agykontroll-tanfo-
lyamnak a tömegközlekedés. A fôvárosban
a tömegközlekedéssel és a személyautóval
utazók között 63:37 százalékos az arány. Ez
a mutató másfél évtizeddel ezelôtt még 85

százalék volt a BKV javára. A fôvárosiak
többsége szolidáris a biciklisekkel, jólle-
het sokan nem mernek nyeregbe szállni.

Jó lenne, ha a bicikliseknek nem kellene
az autók között haladniuk. Sokan szeret-
nék tömegközlekedési eszközökön szállíta-
ni kerékpárjukat, ám erre nincs sok lehetô-
ségük. Ez megkönnyítené a forgalmasabb,
nehezebb és hosszabb szakaszok áthidalá-
sát a városban. Bár a budapestiek nem elha-
nyagolható része használja kerékpárját na-
pi tevékenységek végzésére, mégis legtöb-
ben inkább kedvtelésbôl, sportként bicik-
liznek. Ebben az eredményben közrejátsz-
hat, hogy hétvégén, illetve ünnepnapokon
a forgalom a városban jelentôsen csökken,
így a kerékpározás is biztonságosabb. Mi-
ért nem bicikliznek többen? Elsôsorban
objektív okokból: a városi biciklizés veszé-
lyes, hiányoznak a kerékpárutak és a biz-
tonságos biciklitárolók, nem megfelelô az
útburkolat, rossz a levegô... A szubjektí-
vabb okok, a kényelmetlenség és a lusta-
ság, az okok közötti rangsorban hátrébb ta-
lálhatóak. Szentirmai-Zöld Máté,

a HSC kerékpáros szakosztályának vezetôje

ERDEI KERÉKPÁROS TÚRA PESTHIDEGKÚT ÉS SOLYMÁR KÖZÖTT. Indulás:
2010. augusztus 28. szombaton 9.45. Gyülekezô: 9.30-tól a Klebelsberg Kultúrkú-
ria Templom utcai bejáratánál (játszótér melletti kapu). Zenés indulás a természetjá-
ró Erkel emlékére a Vám- és Pénzügyôrség Zenekara közremûködésével.

Gondolt már arra, milyen jó lenne Solymárra áttekerni biciklivel? Megijedt a gondo-
lattól, hogy a szûk keresztmetszetû Hidegkúti úton, száguldó autók között vágjon ne-
ki az útnak? Nem szeretne Kerekhegyen áttekerni? Jöjjön velünk, kövessük a víz út-
ját!

Ha érdekli a városi, túra- vagy ügyességi biciklizés, jelentkezzen a zoldmate@gma-
il.com címen vagy személyesen a Pesthidegkúti Mûvészeti Fesztiválon!

Rögbizz Pesthidegkúton!
A Budapest Accueil Rugby Clubban 8–18
éves gyerekeknek oktatják a rögbi minden
elemét. Az edzések barátságos, családias
hangulatban zajlanak szombat reggelen-
ként a hûvösvölgyi Nagyréten. A sportolási
lehetôség télen is biztosítva van, az edzése-
ket a Gustave Eiffel Francia Iskola tornater-
mében tartják. A játékos testedzés azon-
ban nem korlátozódik csak a II. kerületre,
a ªatal rögbisek diákolimpiákon vesznek
részt, magyar és külföldi csapatok ellen
mérkôznek meg rendszeresen. Az elmúlt
években Ausztriában és Romániában is jár-
tak az egyesület tagjai. A rögbiklub sikerét

és dinamizmusát egyaránt bizonyítja az
emelkedô taglétszám, a meccseken elért
sportsikerek, a játékosok elszántsága és
maga a játék öröme.

Akik szívesen megismerkednének köze-
lebbrôl is a sportággal, azokat szeptember
11-tôl szombat reggelenként 8.30. és 11.30
óra között szeretettel várják a Nagyrétre.
Az éves tagsági díj 25 000 Ft/fô, testvérek-
nek 15 000 Ft/fô. A mezt egy évadra a csa-
pat biztosítja.

További információ: noemi_cserey@ya-
hoo.fr, sicre.yannick@laposte.net, gerard.
bourland@dalkia.hu.

Zöldség-gyümölcs
a remetei piacról

Legközelebb augusztus 28-án szom-
baton 7.30–12 óráig lesz piac a Cser-
készház kertjében (1029 Hímes u. 3.).
Azt követôen szeptember 11-én és
25-én is piaci napot tartanak.

Egyirányú utcák?
A Szabadság utca, Bujdosó köz, Kö-
kény utca és Községház utca környé-
kén a reggeli és délutáni idôszakban
kialakuló balesetveszélyes közlekedési
helyzetek és a gyakorta kialakuló du-
gók az iskolába érkezôk és a környé-
ken élôk életét is nagyban megnehezí-
tik. A probléma megoldása érdekében
az iskola szülôi munkaközössége levél-
ben fordult a városrészi önkormány-
zathoz, amely kezdeményezte az ön-
kormányzat szakmai bizottságánál a
környék forgalomtechnikai felülvizsgá-
latát. Az iskola vezetése, a szülôk, a
részönkormányzat és a környéken
élôk közös fórumán felmerült, egyirá-
nyúsítással lehet megoldani a problé-
mát. A Községház utca teljes hosszá-
ban egyirányú lenne felfelé, míg a Kö-
kény utca legalsó, iskola melletti sza-
kasza lefelé lenne egyirányú, a Szabad-
ság utca irányába. A Szabadság utca
és a Kôrózsa utca természetesen két-
irányú maradna a jövôben is. Ezzel
párhuzamosan gyalogátkelôhelyek ki-
jelölésével is védenék majd a legforgal-
masabb helyeket.

A Polgármesteri Hivatalban lapunk-
nak elmondták, tájékoztatták az illeté-
kes fôvárost. A Fôpolgármesteri Hiva-
tal Közlekedési Ügyosztálya jelezte,
hogy a kért változtatások forgalom-
technikai vizsgálatára felkérte az FKF
Zrt. Forgalomtechnikai Alosztályát.
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Mosbachiak Hidegkúton
Hans Kröninger, a testvér-
városunkban, Mosbachban mûködô
Hidegkút Szülôföld Egyesület
(Heimatverein Pesthidegkut) egyik
megalapítója júniusban cikket
jelentetett meg az ottani Rhein-
Neckar-Zeitung hasábjain. Az írás
apropóját a németek közelmúltban
tett magyarországi látogatása adta.

„Mint 1957 óta mindig, a hidegkúti látoga-
tás ezúttal is régi német egyházi énekekkel
gazdagított ünnepélyes istentisztelettel kez-
dôdött a Sarlósboldogasszony-templom-
ban. Gyetván Gábor lelkész szívélyes szavak-
kal dicsérte a mosbachiak e szép szokását.

Prédikációjában megemlékezett a temp-
lom felépítésének körülményeirôl. 1740-
ben német telepesek kezdték meg az épít-
kezést egy 16. századi templom romjain,
amit még a törökök romboltak le. Beszélt
az 1946-os év szomorú eseményeirôl, ami-
kor a közel 250 éve itt élô német családok
85 százaléka kényszerült elhagyni hazáját,
valamint az utóbbi évtizedek baráti találko-
zásairól.

Ezután Wenzon Gusztáv vezette végig a
vendégeket Pesthidegkút új, korszerûen ki-
alakított, tágas kulturális központján. Külö-
nösen az impozáns színházterem nyerte el
a jelenlévôk tetszését, amelyben három-
száz ülôhelyet lehet emelkedve, egymás mö-
gé felállítani, hogy mindenhonnan jól lát-
ható legyen a színpad. Az egykor lóistálló-
ként szolgáló hatalmas pinceszint falai, osz-
lopai és boltívei között ma kiállítóterem
mûködik. Ahogy Wenzon úrtól megtudtuk,
az elegáns, fényben úszó, ovális teremben
rendszeresen tartanak elôadásokat és hang-
versenyeket. Az 1943-as úrnapi felvonu-
lást ábrázoló hatalmas olajfestmény (e cikk
szerzôjének alkotása), amelyet a mosbachi
Szülôhaza Egyesület ajándékozott Pesthi-
degkútnak a központ felavatása alkalmá-
ból, most az elôcsarnokban látható.

A séta az Ökumenikus iskolában, a mos-
bachi Müller-Guttenbrunn-Schule testvér-

iskolájában folytatódott, ahol Csere István
igazgató és a némettanár, Marosvári István
meséltek a tanítás menetérôl és az iskola
egyéb szolgáltatásairól.

A vendégeket a Német Házban Dézsi Já-
nosné, a Német Kisebbségi Önkormányzat
elnöke köszöntötte, és ismételten köszöne-
tét fejezte ki a mosbachiaknak és a duna-
menti sváboknak az áprilisi szívélyes fogad-
tatásért. A kisebbségi önkormányzat leg-
fontosabb céljainak a nyelv, a szokások és a
hagyományok ápolását nevezte. Különösen
örömteli — mondta Dézsi Kati —, hogy a II.
kerületi Fillér Utcai Általános Iskola és a
német Lohrtalschule között új együttmûkö-
dési kapcsolat kezd kialakulni, amelynek
keretében októberben harminc magyar di-
ák látogat majd el Szabó Erika tanárnô kísé-
retében a német testvérvárosba. A német-
házbeli találkozón a német kórus német
népdalokat és hazaªas dalokat adott elô. A
közös emlékezés és tervezgetés közben szin-
te észrevétlenül szaladt az idô. A szülôhazá-
ban tett látogatást egy rövid ájtatosság zár-
ta Máriaremetén, amelynek során Hans

Kröninger a zarándoklatokról beszélt hallga-
tóságának.

Az utazás során Román Erika idegenveze-
tô számos budapesti látnivalóval ismertet-
te meg a csoportot. A vendégek részt vettek
egy igen tanulságos Balaton körüli kirándu-
láson, amelynek során többek között meg-
látogatták a Rád-pusztát, ahol megcsodál-
hatták a csikósok lovastudományát. Tarján-
ban, „a leggazdagabb német faluban” Georg
Strehli és ifjúsági énekkara köszöntötte lel-
kesen a mosbachiakat. A vegyeskar az egy-
kori hazából származó sváb népdalokkal
kedveskedett a vendégeknek.

A hatnapos utazás végét cigánymuzsiká-
val a Csali csárdában ünnepelte a csoport.
Az est fénypontja a ªatal táncosok elôadá-
sa volt. A visszaúton Hans Kröninger kö-
szönetet mondott mindenkinek az együtt
eltöltött kellemes napokért, a Szülôföld
Egyesület elnökének pedig Leo Wirth kö-
szönte meg az utazás megtervezését, meg-
szervezését és problémamentes lebonyolí-
tását.
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