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„Szívvel és lélekkel – csak úgy érdemes”

Még egy éve sincs, hogy átadták Pesthidegkúton a hiánypótló mentôállomást, de a bázis ez idô alatt is bizonyította létjogosultságát.
Az állomásra befutó segélykéréseknek a fele a II. kerületbôl érkezik, a másik fele az agglomerációból.
A terület nagy és a munka is sok, és sajnos, a mentôk elhamarkodott tárcsázása is gyakori. És persze, mint annyi helyen az ország-

ban, a felszerelésen is lehet még fejleszteni. A hidegkúti mentôsök egyesületet alapítottak, hogy azon keresztül korszerûsítsék a
gépkocsik eszközeit, és ha kell, támogassák a kollégákat, hiszen az
életmentôk ªzetése még ma sincs arányban a felelôsségteljes
munkával.
(Folytatás a 4. oldalon)

Házmán Ferenc Pesthidegkúton
Közhivatalnok és hazaª: Házmán Ferenc címmel láthatnak kiállítást az érdeklôdôk január 30-ig a Klebelsberg Kultúrkúriában. A
tárlatot, amely Buda utolsó polgármesterének kalandos életébe enged bepillantást,
Skublicsné Manninger Alexandra önkormányzati képviselô nyitotta meg, a kiállítás
anyagát pedig Czaga Viktória levéltáros és
helytörténész mutatta be. A kutató a Házmán-életmûbôl készítette doktori disszertációját. A kiállítást, amely a — szabadságharc leverését követôen — török és amerikai emigrációt megjárt politikust mutatja
be, a múzeumokban és levéltárakban ôrzött anyagokból, valamint a családi hagyatékból, emlékekbôl állították össze.
A megnyitón részt vett Verderber Lajos,
Házmán Ferenc ükunokája és felesége, Bognár Judit, akik lapunknak elmondták, hogy
a család a mai napig büszke a neves ôsre,
és tisztelettel adózik az emléke elôtt. A hagyatékát nagy gonddal ápolják. Örömmel
látják, hogy ismét reºektorfénybe került
Buda, Pest és Óbuda egyesítésének egyik
kezdeményezôje, akirôl tavaly több helyszínen is megemlékeztek, születésének 200.
évfordulója alkalmából.
szeg
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KÖZÉRDEKÛ

Környezettudatos mese

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
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, 11. vk.
Bándy Péter VÖK-tag
Fidesz—KDNP, 13. vk.
Skublicsné
Manninger Alexandra
VÖK-tag
Fidesz—KDNP, 14. vk.
Makra Krisztina
nem képviselô tag
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

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

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

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

elérhetôség:
(06 30) 399-4558
február 17-én 17.30 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)

HIDEGKÚTI POLGÁR

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: 2011. február 16-án 11 óráig a 316-3410-es telefon/faxszámon, vagy a
ludwig.dora@masodikkerulet.hu e-mail címen.

Szokatlan környezetben játszódik Hedry
Mária bûbájos meséje, amely a gyerekek
nyelvén, az ô világukhoz igyekszik közel
hozni napjaink egyik legégetôbb problémáját. A Kukamese, amelyhez Radványi
Balázs írt zenét, a környezet védelmére
hívja fel a gyerekek ªgyelmét. A szelektív hulladékgyûjtô sziget-színpadán köszönthetjük Fém Ferit, PoliEsztert, Üvegéniát, Balambért, Papír Palit és Komposztanyót, továbbá Veszélyes Valér, Hipollónia és Elemér is megjelennek a színen. Igazi tündérmesének lehetnek tanúi kicsik és nagyok a Klebelsberg Kultúrkúria színháztermében, hiszen a végén Zöldhajú, a
természet tündére is megjelenik, és általa mindenki elnyeri méltó
jutalmát, illetve büntetését.
Hedry Máriát arról kérdeztük, hogyan jutott eszébe, hogy a szemétrôl írjon mesét.
— A téma a kukában hevert — válaszolja tréfásan a szerzô. —
Amikor láttam a különbözô színû kukákat, magától adódott az ötlet: hiszen ezeknek külön életük van! Fontos, hogy már gyermekkorban beépüljön a tudatba a helyes életmód: a szelektív szemétgyûjtésnek, a komposztálásnak nemcsak az elméleti kérdései, hanem mindaz, amit a gyakorlatban tenni kell.
Hogyan lett a mesébôl színdarab?
Az ötletrôl sokat meséltem barátaimnak, ismerôseimnek, és Fogarassy Andrásnak (Fogi, a Fogi Színházának életre hívója) annyira
megtetszett, hogy repertoárjába vette. A Klebelsberg Kultúrkúriának a proªljához tartozik a környezeti nevelés is. Amikor Fogi felkereste igazgatónkat, Dolhai Istvánt az elôadás ötletével, ô azonnal
mellé állt. A Vidékfejlesztési Minisztérium is látott benne hosszú
távon lehetôséget, támogatta az elôadás létrejöttét.
A zenés mesejáték dalszerzôje nem más, mint a Kaláka együttesbôl, valamint a Klebelsberg Kultúrkúria népszerû Dalnokklubjából jól ismert, kiváló muzsikus, Radványi Balázs.
— A dalbetétek szövegét én írtam. Fogi adott hozzá dramaturgiai útmutatásokat, ô érezte, hogy hova kívánkoznak a dalok. Legnagyobb örömömre, Radványi Balázs lelkesen vállalta a komponálást. Remek betétdalokat szerzett, amelyeket ô és zenésztársai adnak elô különbözô hangszereken. Az örömön túl, Balázs dalai
számomra a siker garanciáját jelentik.
— Hedry Mária egy alkalommal költô-vendége volt Dalnokklubunknak, ahol felolvasott verseskötetébôl, és bemutatta Létezések
címû emlékkönyvét is — kapcsolódik a beszélgetésbe a zeneszerzô, Radványi Balázs. — Azt is elmondta, hogy épp most fejezte be
egy hosszú, környezetvédelemmel kapcsolatos meséjét, és megkérdezte, lenne-e kedvem elolvasni? Az ötlet, a szöveg és az aktuális tartalom nagyon tetszett, és javasoltam, hogy írjon hozzá néhány verset, és akkor ezt egy zenés mesejátékként színpadon is el
lehetne játszani. A kísérôzenét és a dalbetéteket mi, a Dalnokklub
házigazdái — Balog Péter, Borzsák Kamilla és én — felvesszük, és
mint musicalt, rövid idôn belül be lehet mutatni itt, a Kultúrkúria
színpadán.
Barátaimnak is meséltem a készülô darabról, kérdeztem, érdekli-e ôket ez a téma, és eljönnének-e gyerekeikkel együtt a Kukamese bemutatójára? Ezt válaszolták: „Hét rend ruhát és hét pár csizmát elkoptatva is elvándorlunk a Kultúrkúriába!”
Nos, ezt minden érdeklôdô megteheti január 30-án 11 órakor, akkor láthatják ugyanis a Kukamese ôsbemutatóját a Fogi Színház és a
Klebelsberg Kultúrkúria közös produkciójában.

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 Nonproªt 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

2011. január 28.
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„Egyetlen karizmám:
a jövôbe vetett hit optimizmusa”
Karácsony Sándor-díjjat vett át
Lakó Györgyné a magyar kultúra
napja alkalmából Réthelyi Miklós
minisztertôl. Márta néni húsz éve
tanít Hidegkúton az Ökumenikus
Általános Iskolában, 51 éve a második
kerület lakója. Az életvidám, lelkes
pedagógus a kitüntetés mellé egy
felbecsülhetetlen értékû ajándékot is
kap, hiszen a napokban fog
megszületni a hetedik unokája.

Mikor érezte elôször, hogy tanítani szeretne?
Mindig is tanítani szerettem volna, ezt
már gyermekkoromban elhatároztam. Nekem a tanítóképzô nem egy ugródeszka
volt, hanem maga a cél. Pályám kezdetén
egy évig dolgoztam óvodában, majd Solymáron tanítottam, aztán a mostani Klebelsberg Iskolában végeztem pedagógusi munkámat. Mindezek után kerültem az Ökumenikus Általános Iskolába, amely a mai napig a munkahelyem.
Mi adja az erôt lelkes munkájához?
Testi erôt abból merítek, hogy a mai napig sokat sportolok, a lelki feltöltôdés pe-

dig a hitembôl fakad. Azt hiszem, ez a legfontosabb; ez ad óriási erôt a munkámhoz.
Az Ökumenikus Iskolában az a legjobb,
hogy itt azt közvetítem, amit magam is vallok. Engem vallásosan neveltek, az én életemben ez a szemlélet volt mindig teljesen
természetes. A családomnak is nagyon sokat köszönhetek. Szeretô szüleim vannak,
akik minden helyzetben mellettem álltak,
és igyekeztek levenni a terhet a vállamról,
késôbb pedig a férjem is mindenben támogatott.
Mesélne a családjáról?
Két lányom van, és összesen hat unokám. A napokban fog megszületni a hete-

dik is, ami nagyon nagy öröm most az
egész családnak. Szeretô férjemmel pedig,
aki nagyon sok mindenben támogatott pályafutásom során, együtt szervezzük a táborokat, kerékpártúrákat.
A Karácsony Sándor-díjat olyan pedagógusok kapják, akik a gyermek harmonikus személyiségformálásában huzamosan kiemelkedô munkát végeznek. Ön
hogyan képzelte el a munkája során a harmonikus személyiségû gyermeket?
Ha az oktatáson, a tananyag átadásán túl
a gyermeknek lehetôséget adunk arra,
hogy kibontakozzon, és megmutassa valódi
önmagát, akkor csodát fogunk látni. A harmonikus személyiségû gyermek olyan,
mint egy színdarabban a fôhôs. Munkám
során sok diákomon tudtam úgy segíteni,
hogy színdarabokat tanítottam, és a fôszerepeket gyakran a legproblémásabbakra
osztottam. Ôk olyankor mindig szárnyalhattak, leírhatatlan öröm volt végignézni a
boldogságukat.
Milyen érzések fogalmazódtak meg Önben, amikor megtudta, hogy megkapja
ezt a díjat?
Hatalmas boldogság ez számomra, hiszen egész életemet az oktatásra és nevelésre tettem fel. Soha nem tudtam volna félvállról venni a munkámat; soha nem tudtam volna csak úgy nagyjából eleget tenni a
követelményeknek. A mai napig úgy jövök
be tanítani, hogy nagy öröm számomra,
hogy átléphetem az iskola küszöbét, és a
gyermekek között lehetek.
Mit üzen a pályakezdô kollégáknak?
Karácsony Sándorról korábban is nagyon sok információm volt már, de nemrégiben találtam egy gondolatot, amit ô fogalmazott meg: „A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember, mert a pedagógusnak
egyetlen karizmája van: a jövôbe vetett hit optimizmusa.” Ez az én hitvallásom is, és ezt
üzenem mindenkinek, aki elkötelezetten
hisz a pedagógusi munkában.
Kondás Balázs

Nyílt napok

Végsô búcsú

n A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnáziumban (1028 Szabadság u. 23., 397-4569, www.klebi.hu, klebi@klebelsberg.sulinet.hu) március 9-én óralátogatás 8–11-ig, majd 11 órakor az iskola igazgatója tart tájékoztatót.
n A Gyermekek Házában — amely a Klebelsberg iskola keretén belül mûködô önálló pedagógiai program — február 21-én 9 órakor tartanak szülôi tájékoztatót az iskola mûködésérôl, 11 órától bemutatóórák lesznek. (www.gyermekekhaza.hu)
n A Máriaremete—Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola (1028 Községház u. 10., tel.:
397-4479, www.oku.hu, okuhidegkut@t-online.hu) nyílt napok leendô elsôsöknek és szüleiknek
február 24–25-én 9 órától.
n A Remetekertvárosi Általános Iskolában (1028 Máriaremetei út 71., tel.: 275-8675, www.remeteiskola.freeweb.hu, remete@remete.sulinet.hu) iskolanyitogató program február 14-én hétfôn 16 órakor. Iskolanyitogató program és családi nap március 5-én 10–13 óráig, érkezés 9.30-ra.

A Máriaremete—Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola volt tanárát, Galamb Gábornét családtagjai, barátai,
kollégái és tanítványai január 21-én kísérték utolsó útjára a Kerepesi temetôben.
Lívia néni — aki alapításától, 1990tôl kilenc éven át tanított a hidegkúti
intézményben — január 7-én 77 éves
korában hunyt el. Az egykori munkatársak nevében Suda Gábor búcsúzott
a nagyszerû pedagógustól.
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Hidegkúti mentôsökbôl alakult
(Folytatás az elsô oldalról)
Kívülrôl is igen tetszetôs a pesthidegkúti
mentôállomás, amelyhez a II. kerületi önkormányzat adott telket, illetve a felépüléséhez 100 millió forinttal járult hozzá. Az
Országos Mentôszolgálat (OMSZ) biztosította a felszerelést, és gondoskodik a mûködtetésrôl.
A bázisra régóta vártak a II. kerületben
és a környezô településeken, a nagy dugókban ugyanis húsz percbe is beletelhetett
akár, mire segítséget tudott nyújtani a
BAH-csomóponttól vagy a pesti Markó utcából érkezô mentôautó személyzete. Aki
ismeri a mentôk épületét, tudja, hogy a Hunyadi János utcai bázis — családi háznyi mé-

összefutnak egy jó kávéra, ha máskor nem,
a reggel 7-tôl este 7-ig és estétôl reggelig
tartó szolgálat váltásakor biztosan. Mindez
hozzájárul ahhoz, hogy a mentôállomás
már elsô pillantásra otthonosnak tûnjék - nem csoda, hogy a közösség hamar összekovácsolódott.
— Egy nagy család kis ága a miénk. De ez
talán érthetô, hiszen a munka során is egymásra vagyunk utalva, naponta együtt dolgozik gépkocsivezetô, ápoló, mentôtiszt és
orvos. Vannak, akik itt kezdték mentôs pályafutásukat, mások több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek. Az ápolók 85 ezer forintot keresnek, de egy rossz szót nemigen
hallunk tôlük, szívvel és lélekkel csináljákcsináljuk, csak úgy érdemes.

hantunk egy beteghez. Ilyenkor nem veszekszünk senkivel — mert laikusként néha tényleg nehéz eldönteni, tárcsázzuk-e a
104-et vagy sem —, de jelezzük, hogy indokolatlan volt a hívás, és elegendô lett volna
a háziorvost vagy az ügyeletet értesíteni.
Egy nap öt ilyen eset már megviseli az embert, mert tudjuk, hogy máshol közben várhatnak a mentôre.
Márton István szavaiból kiderült az is,
hogy egyetlen riasztást sem szabad félvállról venni, hiszen nem egyszer fordult már
elô, hogy ártalmatlannak tûnô bejelentésnek újraélesztés lett a vége. Tapasztalatuk
szerint a 60–65 éves korosztály a legveszélyeztetettebb, Pesthidegkúton sok az idôs
lakó, és számos idôsek otthona is mûködik

retével — nem tûnik ki jobban, mint néhány épület a környéken, mégis 25 embernek ad munkát, illetve helyet a készenlétben álló két mentôautónak.
A komfort tekintetében belül sincs ok panaszra: pihenôszoba, öltözôhelyiségek és
tágas vizesblokkok szolgálják a mentôsök
kényelmét. Márton István mentôtiszt, a
Pesthidegkút és Környéke Mentôegyesület
vezetôje elárulja azt is, hogy a kollégák körében a hidegkúti bázis irigyelt munkahelynek számít. Azaz, ha egy pesti mentôállomás hullafáradt munkatársait kérdeznénk,
fejüket csóválva, bizonyosan nehezen hinnék, hogy protekció nélkül valaki ilyen jó
körülmények között végezheti a munkát.
— Pedig nem volt ebben semmi trükk;
kérvényezni kellett, ha valaki itt akart dolgozni. A döntésnél természetesen elônyt élveztek azok, akik közelebb laknak a mentôállomáshoz — mondja Márton István, aki a Hûvösvölgyi útról jár be nap mint nap. — Van
olyan kolléga, aki az ország másik felében
él, de ott nincs munkalehetôség, ezért családjától távol kénytelen dolgozni a mentôsök hazai viszonylatban is kevés pénzéért.
Az anyagi helyzet azonban a napi rohanás mellett legfeljebb csak a pihenôszobában lehet téma. Az ügyeleti helyiségbôl kis
konyha nyílik, ahol a kollégák gyakran

Szükség is van a munkájukra. Még egy
éve sem üzemel az állomás, de már közel
3500 esethez hívták a hidegkúti mentôket.
Többnyire a II. kerületben van szükség a segítségre, de a szolgálatban lévô gépkocsik
az agglomeráció településeire vezetô utakat
is sûrûn róják.
— Mûködési területünk Pesthidegkút és
a szomszédos települések, de kocsihiány
esetén a II. kerület belsô részét és a pilisi
régiót is ellátjuk. Az esetek fele olyan riasztás, amely nem igényel komolyabb beavatkozást, vagy egészségügyi intézmények közötti szállítás, tehát nem valódi mentési feladat — jegyezte meg az egyesület elnöke.
A fennmaradó 1500 riasztás azonban
esetfeladat, azaz olyan hívásra sietnek,
amely orvostól vagy a közterületrôl érkezik
— heveny rosszullét, baleset, gázolás vagy
újraélesztés miatt — többnyire Pesthidegkútról.
Sok a beteg, nagy a terület. A legnagyobb
fejfájást mégis azok a hívások okozzák,
amelyekhez nemhogy mentôre, de még
ügyeletes orvosra sem lett volna szükség.
— Országosan rengeteg a felesleges hívás, ami hátráltathatja a munkát — mondta
Márton István, a pesthidegkúti mentôegyesület elnöke. — Elôfordult, hogy a helyszínen derült ki: egyszerû hasfájás miatt ro-

a környéken, ez szintén feladatot ad a helyi
mentôsöknek. Cukorbetegség, magas vérnyomás, stroke, kruppos, lázgörcsös gyermek — ezek a leggyakoribb okok, amiért
mentôt hívnak. Nyáron viszont a baleset a
több.
— Nyáron volt egy komoly baleset a közelben, civilek szaladtak el hozzánk, és kopogtattak, hogy azonnal menjünk. Két perc
alatt a helyszínen voltunk, és megmentettük a beszorult sérültet. Amikor egy építkezésen leestek a munkások az állványról,
szintén jó, hogy itt voltunk. Egy újraélesztésre 4–5 percünk van a szívmegállásnál
vagy egy artériás vérzésnél, különben helyrehozhatatlan, maradandó agykárosulást
szenvedhet a beteg. Sajnos, gyakran még
így sem tudunk segíteni. Ha egy életet meg
tudunk menteni, már megérte, hogy létesült ez a mentôállomás.
Márton István, aki fôállásban havonta
180–200 órát tölt szolgálatban az OMSZ hidegkúti mentôállomásán, úgy látja, nem véletlenül különálló szakma a mentôzés.
Azonnali beavatkozásra, gyors és jó döntésekre van szükség. A legfontosabb feladat
stabilizálni a beteg állapotát, hogy szállítható legyen.
— Többnyire infúziót , gyógyszert
adunk, intubálunk és lélegeztetünk, vagy
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a Pesthidegkút és Környéke Mentôegyesület
igyekszünk a szívritmuszavart megszüntetni, hogy ne boruljon fel a keringés, mert az
tovább ronthatja a beteg esélyeit. De vannak olyan esetek, amikor csak a „padlógázterápia” segíthet. Ilyenkor lényegében a
gépkocsivezetô menti a beteget: minél gyorsabban a kórházba.
Az alapfelszerelés a gyors beavatkozásokhoz többnyire elegendô a két mentôautóban, de az egyesület elnöke szerint a kényesebb esetekben a gyorsabb és szakszerûbb
segítségnyújtáshoz jobb és több felszerelésre lenne szükség. A Pesthidegkút és Környéke Mentôegyesület alapításának ötlete
is ebbôl az elgondolásból fogant.
— Azért is hoztuk létre az egyesületet,
hogy rajta és támogatóin keresztül plusz

eszközöket szerezzünk az autóinkba. Ilyen
a félautomata deªbrillátor vagy a speciális
mellény, amivel könnyebb megemelni a beteget. Létezik egy fúró-belövô eszköz, aminek segítségével a csontba juttathatjuk az
infúziót és a gyógyszereket. Ez kisgyerekeknél fontos, hiszen nehéz eltalálni a pici vénát. Sokszor nincs idô kísérletezni, biztosabb, ha ezt használjuk, idôt nyerünk vele.
Nyugaton minden mentôautóban van ilyen
berendezés — tette hozzá Márton István,
aki azt is elmondta, hogy a hiányzó mûszereket, ha saját pénzükbôl is, de szeretnék
megvásárolni minden hidegkúti autóba,
mert megkönnyítik a munkát és lerövidíthetik a gyógyulási idôt.
Sokan azt gondolnánk, hogy mindez alapfelszerelés egy magyar mentôautóban. Az
eszközök viszont darabonként 50 és 100
ezer forintba kerülnek, és ha minden kocsira tennének belôlük, valószínûleg csôdbe
menne a mentôszolgálat. Támogatások és
szponzorok segítségével már sikerült szert
tenniük néhány speciális eszközre. Legutóbb Dankó Virág alpolgármester 150 ezer
forintos önkormányzati támogatást nyújtott a szervezetnek, ebbôl vásároltak egy vákuumos végtagrögzítô szettet, amivel precízebben lehet rögzíteni a lábszárat, a bokát
és az alkart. Ákos, az ismert elôadómûvész

egy speciális gyerekrögzítô készlettel segítette a hidegkúti mentôket, így a gyerekeket is biztonságosabban tudják kórházba
szállítani. Egy cég lélegeztetôgépet adott,
de olyan is volt, hogy egy ügyvéd a hóesésben meglátta a nyári abroncsokkal szerelt
autójukat, és kiªzette a téli gumi költségét.
A mentôegyesület a gépkocsik mentéstechnikai eszközeinek fejlesztésén túl más
célokat is kitûzött maga elé.
— Saját kollégáinkat is támogatni szeretnénk az egyesület által. Munkatársaimnak
ötévente meg kell újítaniuk a mûködési
nyilvántartásba vételüket, ehhez az évek során számos tanfolyamot kell elvégezni.
Egy-egy továbbképzés akár ötvenezer forintba is kerülhet, ezt már nehéz kigazdál-

kodni a 85 ezres ªzetésbôl. Tervezzük,
hogy egészségügyi elôadást tartunk kerületi iskolásoknak és idôseknek, ahol elsajátíthatják, milyen tünetek esetén és hogyan
hívjanak mentôt, vagy miként nyújtsanak
akár életmentô segítséget bajba jutott emSzabó G.
bertársainknak.
Akik a Pesthidegkút és Környéke Mentôegyesületet (adószám:18149818-1-41) anyagilag
is támogatni szeretnék, azok a Budapest
Bank 10104105-06342600-01003001 számlaszámán tehetik ezt meg. Elérhetôség: Márton István elnök, 06 20 349-3322, vagy e-mail: marton.istvan.mt@t-online.hu.

Hogyan hívjunk mentôt?
Mentôt hívni Magyarországon a 104-es telefonszámon kell. A hívást mentésirányítók fogadják, akik néhány kérdés után küldik a segítséget, és esetleg tanácsot adnak
a bejelentônek (aki a mentôt hívta). Nagyon fontos a pontos válasz a mentésirányító
által feltett kérdésekre, mert csak így tudják biztosítani, hogy a megfelelô segítség érkezzen — idôben — a beteghez.
n Pontos helyszín: A település neve (és kerület) megadása után mondják el a közterület pontos nevét és a házszámot, az emeletet és ajtószámot. Adják meg a kaputelefonon kiírt nevet, ahol csengetni lehet.
n A bejelentô adatai: A telefonszámot és nevet azért kérik, hogy ha nem egyezik a
cím, vagy ha bármely okból vissza kell hívni a bejelentôt, legyen meg az elérhetôsége.
n A beteg neve és életkora: Erre egyértelmû választ kell adni.
n Hogyan történt az egészségkárosodás vagy baleset? Mondják el, pontosan mit
lát a bejelentô, és mi a beteg panasza.
n Arra a kérdésre is próbáljanak meg pontosan válaszolni, amikor arra kíváncsiak,
hogy eszméleténél van-e a beteg, lehet-e beszélni vele, illetve válaszol-e a kérdésekre. Az eszméletlen beteghez ugyanis azonnal a legközelebbi és a legmagasabb
szintû mentôegységet riasztják.
n Lélegzik-e? Hallanak-e hörgést, sípolást? Ha nem lélegzik, akkor a mentésirányító — a mentôk riasztása mellett — telefonon elmondja, mit kell tenni a mentô
megérkezéséig. Ekkor több kérdést nem is tesznek fel, azonnal indítják a legközelebbi mentôt.
n Milyen a beteg bôrszíne? Ha vesz levegôt a beteg, akkor arra kíváncsiak, hogy lila, esetleg sápadt-e? Fontos jelezni, hogy verejtékezik-e a beteg.
Ha a mentésirányító indokolatlannak véli a mentôküldést, a háziorvos vagy az orvosi
ügyelet felkeresését javasolja.
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„Közhírré tétetik…”
Amikor még a kisbíró volt a legfontosabb média
Gondoltak már arra Tisztelt Olvasóim,
hogy a XVIII–XIX. században milyen
módon jutott a község lakosainak
tudomására a fontos, közérdekû hír?
Egy olyan korban, amikor posta nem
mûködött Hidegkúton, amikor a nôk
szinte egyáltalán nem — és a
férªlakosságnak is csak igen csekély
része — tudott írni-olvasni?

A válasz: dobolás útján — amelynek rendjét
a helyi szokásjog alakította ki, sôt azt is,
hogy a dobszót követôen a „falu szája” a kisbíró legyen. A doboláshoz azonban dob is
kellett, magától értetôdôen, amelyet —
mint községi tulajdont — kezdetben a bíró
(a XIX. századtól), késôbb a jegyzô ôrzött.
Amint összegyûlt néhány közlendô hír, a bíró vagy a jegyzô kiadta a dobot a kisbírónak, a dobolnivalóval együtt. A díjmentesen kidobolt hivatalos ügyek mellett doboltathattak helybeli s nem helybeli magánszemélyek is, nekik azonban ªzetniük kellett.
A kisbíró pedig csekély ªzetésért gyalogolt egyik helyrôl a másikra, mert a fontos,
közérdekû tudnivalókat a falu több pontján
kellett kidobolnia. A millennium évében
panaszkodott is a jegyzô, hogy a kisbíró
ªzetése oly' csekély, hogy e tisztségre „rendes embert, állandóan megmaradót, nem kap-

ni”. Szükséges tehát, hogy ªzetését rendezze, azaz megemelje a község. S lôn: 1896tól évi 140 forint lett a korábbi 80 forint helyett.
Dobolási szabályrendeletet csak 1933ban alkotott a községi képviselô-testület,

és ebben sokkal inkább a díjakról, mintsem a feladat meghatározásáról esik szó.
Az 1933. március 30-ai közgyûlésen — bíró: Tauner Gáspár, vezetôjegyzô: Zimmermann Béla — hozott döntés szerint a községben dobszó útján közhírré tenni csak a
vezetôjegyzô által jóváhagyott és a dobolási
jegyzôkönyvbe bevezetett közleményeket
szabad, a dobolásra pedig csak akkor kerül
sor, ha az azt kérô fél a községi pénztárba
beªzette a díjat, ami a község területére
szóló egyszeri dobolás esetén öt, csak Ófaluban három pengô volt.
A kisbírót a szegényebb falubeli családok adták, többek között a Stadmüller (S.
József 1881), a Kellner (K. Mátyás 1892–
1894), a Küller (K. György 1896–1897), a
Kepler (K. Pál 1904), és a Sefcsik (S. Márton 1949) család. A kisbíró — dobbal a nyakában — kedvelt, sajátos színfoltja lett a falu közéletének, (dob)szavára összefutott a
lakosság apraja-nagyja. Jó és rossz hírt egyaránt kidobolt. Értesített például az
adóªzetés határidejérôl, a sorkötelesek behívásáról, a járványveszélyrôl, a kötelezô oltásról, a betakarításról, az állattartás rendjérôl, a szomszédos falvak — Hidegkutat is
érintô — eseményeirôl, a háború kitörésérôl 1914-ben, a vereségrôl 1918-ban.
A II. világháború végén a szovjet hadsereg parancsairól szintén dobszó értesített
— például az alábbiról is, amelynek kihirdetésére a helyi rendôrparancsnokság egyszerre két dobos kiküldését kérte az elöljáróságtól: „Az orosz katonai parancsnokság
parancsa folytán kérem azonnal kidoboltatni,
hogy minden 16–55 év közötti férª 6 napi élelemmel ellátva, azonnal jelentkezzen a rendôrparancsnokságon a Soós-féle vendéglôben.
Ásót vagy lapátot mindegyik hozzon magával.
Akinek sem ásója, sem lapátja nincs, az is köteles jelentkezni. A betegek orvosi bizonyítványukat hozzák magukkal. Ha a család férª
tagjai közül a fenti évfolyambeliek valamennyien nem jelentkeznek, a nôtagokat veszik munkára igénybe.” Nem tudjuk, hányan
jelentkeztek, mint ahogyan azt sem, hogy
hat nap múlva hányan tértek haza közülük.
(Folytatás a következô számunkban)
Czaga Viktória helytörténész

Téli tárlat
A Budai Képzômûvészeti Egyesület tagjai Téli tárlat címmel mutatják be legújabb munkáikat a Klebelsberg Kultúrkúriában. Az egyesület 2003 decemberében alakult, hivatásos és amatôr mûvészekbôl. Jelenleg 28 tagja van: többségük II. kerületi lakos. Az egyesület — megalakulásától kezdve — havonta új kiállítással jelentkezik; a tárlatok helyszíne a Széphalom Bevásárlóközpont (1028 Hidegkúti út 167., I. emelet,
étterem).
A jelenlegi kiállítás a Klebelsberg mûvelôdési központban február 7-tôl 27-ig lesz látogatható naponta
10–18 óráig. A kiállítást Mogán Orsolya mûvészettörténész nyitja meg február 7-én 18 órakor, közremûködnek a Kiss Zenede magánénekesei. A belépés díjtalan.
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Négy évtized a formák vonzásában
„40 év” címmel nyílt Scherer József formatervezô, egyetemi tanár életmûvébôl kiállítás a Klebelsberg Kultúrkúriában.
A Pesthidegkúton élô Scherer József szabadfoglalkozású tervezôként a design különbözô területein tevékenykedett: csomagolás, mûszer, fajáték, bútor, kiállítástervezés. 1977 óta tanít a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetemen (volt Iparmûvészeti Egyetem), jelenleg a jármû-formatervezô szakirány vezetôje. Mint tréfásan a kiállítás
megnyitóján elmondta, két álma volt szakmájával kapcsolatban. Az egyik, hogy autókat lehessen Magyarországon tervezni — ez
mára megvalósult. A másik, hogy repülôgépeket lehessen Magyarországon tervezni —
ez még várat magára.
A kiállítást Michnai Attila közíró nyitotta
meg, aki beszédében felidézte a kiállító mûvész pályájának legfontosabb állomásait.
Az elsô terem a ªatal formatervezô-hallgató munkáit sorakoztatja fel. „Az éppen felívelô szakaszában lévô formatervezô-tanszék világra nyitó mestereinek, Dózsa Farkas Andrásnak, Németh Aladárnak és Gerzson Pálnak a tanítványaként ide nekem a világot, megoldom, megtervezem típusú hallgatói eufória kerítetta a hatalmába. Ennek a
termékei láthatók ebben a teremben, az elsô nagy sikerrel tetézve: a kézi fúrógép terve már nemzetközi kiállításokon is szere-

pelt. Itt látható a dicsérettel honorált diplomamunka, a kor sciª ªlmjeibe illô, telepíthetô mûholdmegªgyelô formaterve.”
A tehetséges tervezô, a sikeres
indulás ellenére, a diploma kézhezvétele után tíz évvel így nyilatkozik: „Húsz teljesített megbízásból jó, ha egy megvalósul”. Persze, a megvalósult tárgyai, berendezései között számos ªgyelemreméltó akadt a szakma és a nagyközönség számára egyaránt, ezeket
most a tárlaton is megcsodálhatja a látogató.
Michnai is felemlegette a formatervezô
sikereit: „Scherer József messze megelôzte
korát — az 1974-ben egy svájci óratervezôpályázatra beadott — karóraterveivel, amelyekkel akkor és ott díjat ugyan nem nyert,
ám az iparág késôbbi fejlôdésével mégis ôt
igazolta. Külön említést érdemelnek a játszóterei is — például az 1975-ös vérmezei,
elôre gyártott elemekbôl kialakított mászókája. Sokat dolgozott nagyszabású kiállítások tervein is. Munkásságának talán legismertebb eleme a vállalati arculattervek sorában megalkotott Ibusz-embléma.”
A mûvész egy évet Japánban töltött ösztöndíjjal. Az út döntô fontosságú volt számára; a keleti motívumok azóta is vissza-

visszaköszönnek munkáiban: „A japán mûhelyekben szerzett ismeretek addigi formatervezôi elképzeléseim gyökeres újragondolására késztettek” — vallja a mûvész. Japánból visszatérve kezdett tanítani az Iparmûvészeti Egyetemen: ez a tevékenység a mai
napig kedves és meghatározó feladata.
2010-ben az ô vezetésével indult meg a jármû-formatervezôi mesterképzés. Olyan
jármûtervezô tanítványok hatására, akik itt
tanultak, de külföldön lettek sikeresek: a
Mercedes, a Renault, a Volkswagen és a Neoplan autóbuszok tervezésében jeleskedve.
A gazdag és látványos kiállítást február 15ig a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt tekinthetik meg a látogatók.

Mosolyalbum — Sajdik Ferenc graªkusmûvész alkotásai
Sajdik Ferencet leginkább karikatúráiról, illusztrációiról ismeri a közönség. Néhány éve egy
váci mûgyûjtô, Papp László unszolására kezdett táblaképeket festeni. Ezekbôl az alkotásokból láthatnak válogatást a Klebelsberg Kultúrkúria látogatói.
— Sajdik Ferenc életmûve a karikatúra és a rajzªlmek világán túl, számomra a táblaképekben csúcsosodik ki. Ezek azok az idilli képek, melyek Sajdik Ferenc briliáns rajztudásán
keresztül az ô szellem-világát is tükrözik. Ez egy olyan „bájjal megkent” világ, amely zaklatott életünkben a lakatlan szigetet jelenti. Girbegurba házai, madarai személyes ismerôseink; a köztük sertepertélô emberekben önmagunkra lelünk, és egyre jobban vágyunk erre a
világra — nyilatkozta Papp László, a gyûjtemény tulajdonosa.
A kiállítás a Humorpercek gálamûsor kísérôrendezvénye. A tárlat megtekinthetô a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt február 20-ig. A belépés díjtalan.

Sommerset Maugham A színház címû regényének díszlete a színház, fôszereplôje egy korosodó, ámde nagyszerû színésznô, aki soha nem volt képes különbséget tenni a valódi és
a játszott világ között. Élete úgy telt, mintha az egész egy nagy — és hosszan tartó — színjáték lenne. Amikor aztán beleszeret egy, a ªával csaknem egykorú ªatalemberbe, majd viszonyt is kezd vele, rádöbben, hogy milyen fájdalmasak tudnak lenni az igazi érzelmek: a
szenvedés, a féltékenység, a düh, a megalázottság, a bosszúvágy. Maugham — férª létére
— nagyon jól ábrázolta a nôi lélek kuszaságát, kiszámíthatatlanságát, megannyi furcsa rezdülését. A regény alapján készült színpadi változat, a Csodás vagy, Júlia címû darab a Karinthy Színház vendégjátékában kerül a Klebelsberg Kultúrkúria közönsége elé február 16án 19 órai kezdettel.
Szerb Antal fordítása nyomán a mûvet színpadra alkalmazta: Verebes István. Fôszerepben: Sára Bernadette, Márton András, Orth Péter. Mûvészeti vezetô: Karinthy Márton. Rendezô: Szalma Dorottya. Jegyár: 2500 Ft.
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: PÉTER ZSUZSA

Csodás vagy, Júlia

8. OLDAL

MOZAIK

HIDEGKÚTI POLGÁR
A Baár—Madas Református Gimnázium
és Általános Iskola
(1022 Lorántffy Zs. út 3.)

felvételt hirdet elsôsorban református vallású gyerekek számára a 2011 ôszén induló általános iskolai elsô osztályába. Felvételi tájékoztató és nyílt nap
február 9-én 7.45-tôl.
A jelentkezéshez szükséges adatlap letölthetô az iskola honlapjáról, illetve beszerezhetô
az iskola portáján és a nagyobb budapesti és
fôváros környéki református gyülekezetek
lelkészi hivatalában. Az adatlap beküldési
határideje február 21. Az érdeklôdô családokat szeretettel várják játékos kézmûves foglalkozásra január 28-án 16.30 órára.

Helyi piac
februárban is
A máriaremetei termelôi piac szervezôi legközelebb
február 12-én reggel 8–12
óra között a cserkészház
kertjébe (1029 Hímes u. 3)
várják a vásárlókat. Ahogyan
eddig is, ezen a szombat délelôttön is valódi hazai ízekbôl kóstolhatnak a kilátogatók. A jó minôségû ôstermelôi áruk és valódi piaci hangulat most is garantált.

Ökopiac a II. kerületben
MINDEN SZOMBATON 6.30–12 ÓRÁIG
A KULTÚRKÚRIA UDVARÁN

A Magyar Biokultúra Szövetség
második ökopiacát nyitotta meg
Pesthidegkúton
a Klebelsberg Kuno
Kultúrkúria udvarán
1028 Budapest, Templom u. 2–10.
Nyitva tartás:
minden szombaton 6.30–12 óráig.

Fából és nádból épített pavilonsorok
állnak, ahonnan az ôstermelôk és a
csomagolt élelmiszert árusítók kínálják ellenôrzött biotermékeiket. Az ökopiacon hét zárt faház (bolt) mûködik,
melyekben tejtermékeket, húskészítményeket, tôkehúsokat, pékárut és
bort lehet kapni. A további 30 nyitott
elárusító pavilonban termelôk, feldolgozók és kereskedôk friss zöldség- és
gyümölcsféléket, csírákat, szörpöket
és leveket, szárazárukat és egyéb különféle feldolgozott termékeket, sôt,
kozmetikai cikkeket árusítanak.

Ellenôrzô szervezet:
Biokontroll Hungária Nonproªt Kft.,
HU-OKO-01
Magyar Biokultúra Szövetség
1061 Budapest, Anker köz 2–4., III/4.
Tel.: 214-7005, 214-7006
E-mail: biokultura@biokultura.org
Web: www.biokultura.org

