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Tovább szépül és bővül Hidegkút új parkja

Egy éve, tavaly augusztus elejére készült
el Pesthidegkút kapujában a II. kerület
egyik legszebb parkja, amelynek a környéken élők különösen örültek, hiszen
egy rendkívül elhanyagolt, leromlott
állapotú terület újult meg. A nyolcezer

négyzetméteres zöld park újabb, háromszáz négyzetméternyi felülettel bővül
a következő napokban. Hosszadalmas
jogi procedúrát követően végre lehetőség nyílt arra, hogy elbontsák az egykori
virágboltot. A II. kerületi önkormányzat

idén továbbfejlesztette a területet: a napokban adták át az új automata öntözőrendszert, heteken belül elkészül a terület közvilágítása is, és a tervek szerint
hamarosan kerítés épül a zöld park köré.
(Folytatás a 3. oldalon)

Hidegkúti tájak és életérzések vásznon, papíron

Június 19-én immár ötödik alkalommal
rendezte meg a Budai Képzőművész Egyesület a hagyományosan nagy sikerű Hidegkúti
Festőversenyt. A rossz idő ellenére sokan
jelentkeztek a programra; a résztvevők vászonra vagy papírra készítették el alkotásaikat, amelyeknek Hidegkút tájaihoz, épületeihez és a hidegkúti emberek életérzéséhez
kellett kapcsolódniuk. A rendelkezésre álló
rövid idő alatt több jó színvonalú alkotás is született – állapította meg a szakmai
zsűri: Kemenes Katalin festőművész, Benkő
Zsuzsanna művészettörténész és Mogán Orsolya művészettörténész. Végül több alkotó – Győrffy Péter, Neuberg István, Tarcsányi
Ottilia, Benkőné Kovács Márta, Dr. Tegze Judit,
Osztobányi Istvánné, Votin József, Juhász Judit
és Hajkó Zsuzsa – munkáját is díjazta a zsűri,
Tamás Boglárka pedig különdíjban részesült.
Az elkészült alkotásokból a Klebelsberg Kul
turkúriában szeptember 5-én 18 órakor kiállítás
nyílik, amelyre minden érdeklődőt szeretettel
várnak a verseny szervezői és résztvevői.
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KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Az önkormányzat Hidegkúton

Lakosságszolgálati és
Okmányügyintézői
Csoport Pesthidegkút

Közösségi Ház,
1028 Máriaremetei út 37.
Telefon: 376-5966
Telefon/fax/időpontfoglalás: 376-8678
(Hétfőn délelőtt és pénteken valamint bizonyos
gépjárműügyekben csak előre bejelentkezett
ügyfeleket fogadnak)

Városrendészet Pesthidegkúti Kirendeltség

Közösségi Ház, 1028 Máriaremetei út 37.
Kozma Sándor közterület-felügyelő
Mobil: 06 30 560-3939
Telefon: 376-8678, 376-5966
e-mail: kozterulet.pesthidegkut@
masodikkerulet.hu
www.2keruletkozterulet.shp.hu

Hétfő: 8.00–18.00
Kedd: 8.00–16.00
Szerda: 8.00–16.30
Csütörtök:
8.00–16.00
a fenti napokon:
ebédidő: 12.15–13.00
Péntek: 8.00–13.00
ebédszünet nincs
Hétfő: 13.30–18.00
Szerda: 8.00–16.30
Péntek: 8.00–11.30

Egyéb fontos címek és telefonszámok
II. Kerületi
Rendőrkapitányság

Rómer Flóris u. 6.

Tel./fax: 346-1800

Közép-budai Tűzőrség

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

Gyermekorvosi ügyelet

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

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

Felnőttorvosi ügyelet

1022 Rét utca 3.
Tel.: 202-1370

mindennap:
24 órás ügyelet

Fogorvosi ügyelet
Stomatologiai Intézet

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

8.00–12.00, 14.00–
18.00, 20.30–5.00 óra
között

ÜGYELETEK

HIDEGKÚTI FOGADÓÓRÁK
Dr. Csabai Péter
VÖK-elöljáró
Fidesz–KDNP, 11. vk.

előzetes időpont-egyeztetés:
06 20 932-2925

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

Bándy Péter VÖK-tag
Fidesz–KDNP, 13. vk.

előzetes időpont-egyeztetés:
06 70 578-9797

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

Skublicsné
Manninger Alexandra
VÖK-tag
Fidesz–KDNP, 14. vk.

előzetes időpont-egyeztetés:
06 20 374-2086

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

Makra Krisztina
nem képviselő tag

elérhetőség:
06 30 399-4558

Dr. Balsai István
országgyűlési képviselő,
2. választókerület

A képviselő augusztusban nem tart
fogadóórát. Elérhető a 441-5143-as
telefonszámon és az istvan.balsai@
parlament.hu e-mail címen.

Hirdessen a Hidegkúti Polgárban!

A Hidegkúti Polgár a Budai Polgár melléklete, megjelenik 8000 példányban, havonta
egyszer. Új hirdetőink az első hirdetésük árából 15% kedvezményt kapnak.
Méret

Színes

Fekete-fehér

1/1 (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 következő Hidegkúti Polgárba: 2011. szeptember 14-én 11 óráig a 316-3410-es
telefon/faxszámon, vagy a ludwig.dora@masodikkerulet.hu e-mail címen.

Németek ünnepe:
köszönet a támogatásért

A II. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat és a Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Alapítvány ezúton is köszöni a támogatást azoknak a hidegkúti, illetve II. kerületi polgároknak,
akik önkéntes társadalmi munkával, valamint anyagi hozzájárulással segítették, hogy a letelepedés 300. évfordulóján
tartott jubileumi ünnepséget méltóképpen megrendezhesse
a kisebbségi önkormányzat. Köszönet illeti azokat a támogatókat is, akik „örökbe fogadtak” egy-egy német nyelvű díszutcatáblát.
Köszönetünket fejezzük ki továbbá a jubileumi műsorban
szereplőknek: a kis harmonikás Borsos Dominikának, aki a
Veszprém megyei Hidegkútról érkezett az ünnepségünkre,
valamint az Ökumenikus iskola és a Klebelsberg Kuno iskola
diákjainak, illetve felkészítő tanárainak, akik a nyári szünet
ellenére vállalták a fellépést – színvonalas előadásaikkal lenyűgözve a közönséget.
A kisebbségi önkormányzat külön köszönetet mond az ünnepségsorozat támogatásáért Láng Zsolt polgármesternek, a II.
kerületi önkormányzat képviselő-testületének, a Pesthidegkúti
Városrészi Önkormányzatnak, Csabai Péter elöljárónak, valamint
Bodor Zoltán képviselőnek, aki nyomára lelt a németeket 1711-ben
Pesthidegkúton letelepítő Kurz János Ignác báró és a telepesek
között íródott szerződésnek.
Dézsiné Ühberhart Katalin NKÖ elnök

Áldás az úton lévőknek

Harmadik alkalommal szállt áldás a gépjárművezetőkre Máriaremetén. Július 31-én vasárnap, a délelőtti szentmisét követően
a Máriaremetei bazilika előtti parkban mintegy hetven gépjármű, valamint a sofőrjeik és az utasaik részesültek áldásban.
− A máshol már régóta élő hagyományt honosítottuk meg három éve Pesthidegkúton, ahol Szent Kristóf ünnepe alkalmából
autósok és gépjárműveik részesülhetnek áldásban – mondta
Esterházy László plébános, aki maga osztotta az áldást. − Az
utazók és autósok védőszentjének óvó gondoskodása ez alkalommal nemcsak személyautókra szállt,
hanem a motorkerékpárokra és
a mentőszolgálat
pesthidegkúti
mentőállomásának egyik járművére is.

Fotó: dr. Abos Imre
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A Komposztáló Kerület Programhoz egész évben lehet csatlakozni
a www.komposztmester.hu oldalon keresztül, egy online jelentkezési
űrlap kitöltésével. A komposztáló edényeket – az önkormányzat
támogatásának köszönhetően – ingyenesen vehetik át a II. kerületi
családi házak, társasházak és intézmények komposztgazdái, egy rövid
ismeretterjesztő előadás keretében. Az előadások időpontjáról a programra jelentkezőket a jelentkezések időrendi sorrendjében értesítik
ki. Komposztálással kapcsolatos kérdésekben keresse Eleőd-Faludy
Gabriellát, a komposztálási program vezetőjét az info@komposztmester.hu e-mail címen vagy a 06 30 544-8778-as telefonszámon.

HIDEGKÚTI POLGÁR – A Budai Polgár Adyligeten, Budakeszi-erdőn, Budaligeten, Erzsébetligeten, Erzsébetteleken, Gercsén, Kőváron,
Máriaremetén, Pesthidegkút – Ófalun, Petneházyréten, Remetekertvárosban és Széphalmon terjesztett melléklete. Megjelenik 8000 példányban.
Felelős kiadó: Budai Polgár Nonprofit Kft., Balaton Balázs ügyvezető igazgató (balaton.balazs@masodikkerulet.hu)
Szerkesztőség: 1022 Bimbó út 1–5., (tel./fax: 316-3410, hidegkutipolgar@masodikkerulet.hu)
Főszerkesztő: Tóth Ildikó (toth.ildiko@masodikkerulet.hu),
Szerkesztők: Ludwig Dóra, Péter Zsuzsanna, Szabó Gergely – Munkatárs: Szentirmai-Zöld Máté – Fotó: Eisenmann József

2011. augusztus 12.

KÖRNYEZETÜNK

3. OLDAL

Hamar megszerették a hidegkútiak az új parkot
(Folytatás az első oldalról)
A II. kerületi önkormányzat 2007-ben
döntött úgy, hogy saját beruházásként
újítja meg a régi végállomás területét. A
munkálatokat azonban néhány bérlő teljesíthetetlen igényei jelentősen hátráltatták. A tavalyi átadás idején sem volt még
teljesen kész a park, mert a terület sarkán
álló egykori virágosbolt bérlőjével folytatott bírósági per nem fejeződött be. Idén
nyár elején azonban végre lezárult a több
éves jogi procedúra. A háromszáz négyzetméteres területrészen álló ingatlant már
elbontották, a rajta álló juharfa környékét
hamarosan füvesítik.
– A park gondozása, szépítése nem ért
véget a tavalyi átadást követően – tudtuk
meg Bogár Istvántól, a Polgármesteri Hivatal zöldfelületi ügyintézőjétől.– Már
üzemel a parkban a gyepet és a virágokat
locsoló automata öntözőrendszer, amelyre nagyon nagy szükség volt; a hétezer
négyzetméternyi gyepesített felület vízzel való ellátását így lehetett a legjobban
megoldani

Unghyné
Gregor Katalin
pedagógus:
Nagyon örülünk,
hogy a régi bódék
helyén nemcsak
park, de játszótér
is épült. Gyakran
jövök ide a gyerekeimmel, míg ők
játszanak, futkároznak, nekem is
van időm könyvet olvasni, ismerősökkel,
barátnőkkel beszélgetni. Ráadásul mi a
lakásunkból pont erre a részre látunk rá,
mondanom sem kell, hogy a mostani sokkal
szebb látványt nyújt, mint az ütött-kopott
kalyibák sora.

Néhány hónappal korábban rongálók
tették tönkre a területen kialakított tanösvényt, amelyet már helyre is állítottak. A
hasonló károkozás megelőzését segíti, hogy
hamarosan újabb kandelábereket telepíte-

DR. Holman
Anna
fogorvos:
Kisgyerekkorom
óta élünk a családommal Hidegkúton, amelynek
szégyenfoltja volt
a leromlott állapotú üzletsor és
környezete. Kiábrándító volt,
mindig csak átutaztunk rajta. A tavaly
átadott parkot nagyon megszerettük,
szinte mindig látni itt kisgyerekes családokat, beszélgető, sétáló idősebbeket. Igazi
közösségi tér lett, amelyre nagy szüksége
volt ennek a városrésznek.

nek a parkba, illetve a Városrendészet és
a Környezetvédelmi Iroda közterület-fel
ügye
lői gyakrabban járőröznek errefelé.
A környéken élők kérésére az önkormányzat tervbe vette, hogy a parkot körbekerítik, így téve azt – elsősorban a kisgyerekek
számára – sokkal biztonságosabbá.
A parkra már egy éve is nagyon büszkék voltak a hidegkútiak, azóta kedvelt
találkozási ponttá, kikapcsolódási hellyé
vált. A játszótéren szinte mindig „telt ház”
van; a hidegkúti iskolák is szerveznek ide
programokat, és gyakran pihennek meg
itt a kirándulók is. Budapest Főváros Kormányhivatalának Fogyasztóvédelmi Főfel
ügyelősége július 4-én ellenőrizte a parkot és a benne lévő játszóteret: mindent
megfelelőnek találtak a szakértők, és ami
különösen fontos − biztonságosnak ítélték
a területet, valamint a rajta található eszközöket.
ti-sza

Csepel László
közterületfelügyelő:
Évekkel ezelőtt
még rendszeresen tartottunk
közbiztonsági
razziákat a környéken, mert a
lepusztult, bozótos területen
meghúzódó hajléktalanok és ittas személyek gyakran
zaklatták a járókelőket. Most egy szép,
gondozott zöldterület rendszeres ellenőrzése a feladatunk, ami jelentős előrelépést
jelent. A park mára meghatározó és kedvelt része Hidegkút kapujának.
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Parkrongálók és perselytolvajok jártak
Rövid időn belül több kellemetlen esemény is megzavarta a nyugalmat Máriaremetén.
Július második felében éjszakai randalírozók tettek kárt a bazilika előtti szabadtéri
oltárban, ismeretlenek megpróbálták feltörni a perselyeket, a templomlépcsőt pedig
fiatal kerékpárosok ügyességi pályának használták (és használják folyamatosan).

– Reméljük, hogy drága munkálatok
nélkül sikerül kijavíttatnunk a rongálók okozta kárt – mondta lapunknak
Esterházy László, a máriaremetei bazilika
plébánosa. – Szomorú, hogy a magukról megfeledkezett emberek nincsenek
tekintettel arra sem, hogy egy magyar
szent szobrát vagy éppen egy oltárt rongálnak meg. Sajnos, a templom lépcsője is egyre rosszabb állapotban van,
mert a fiatal kerékpárosok előszeretettel használják edzőpályának, kedvükre
ugrálva rajta. Az is gyakori, hogy mo-

torkerékpárosok zavarják meg a park
és a kegyhely környékének nyugalmát.
A plébános elmondta azt is, hogy a napokban a bazilikában ismeretlen személyek perselyeket próbáltak feltörni.
– A templom kegyhely is egyben, ezért
nem tehetjük meg, hogy bezárjuk a látogatók elől, napközben tehát szabad a
bejárás. A gondnok szerencsére észlelte
az esetet, és megakadályozta a cselekményt. Régebben gyakran voltak olyanok, akik megpróbálták feltörni a perselyeket, de a folyamatos figyelemnek és

a polgárőröknek köszönhetően újabban
elkerülték templomunkat.
Kiderült az is, hogy a két tettes – egy
férfi és egy nő –, miután agresszívan
lépett fel a gondnokkal szemben, kényelmesen elsétált a helyszínről, majd
felszállt egy BKV-buszra; angolosan távoztak, mert a sofőr a lakossági kérés
ellenére nem várta meg a rendőröket.
A szabadtéri oltár megrongálása szerencsére nem befolyásolta a Templomkerti esték kulturális rendezvénysorozat legutóbbi programját, de az esetet nem hagyhatta
szó nélkül a főszervező Bődey Sándor sem.
– A cselekmény jellegéből arra következtetek, hogy fiatalok lehettek az
elkövetők, ami egyben a kor lenyomata
is. A szabadtéri oltár nemcsak szakrális
hely, hanem nyaranta neves Kossuth-,
II. kerületi Rendőrkapitányság
1024 Rómer Flóris utca 10., telefon: 3461800 (ügyelet is)
Városrendészeti Csoport
Bűnmegelőzési Centrum: 1024 Buday László
u. 5/c, ügyfélszolgálat: 346-5678, panaszbejelentés: 346-5679, fax: 346-5649
Bűnmegelőzési Centrum
Zöld Szám: 06 80 204-965, ügyfélszolgálat:
hétfőn 13.30−18.00, szerdán 8.00−16.30,
pénteken 8.00−11.30
Készenléti Szolgálatok
Pesthidegkúti Önkéntes
Tűzoltó, Katasztrófavédelmi
és Polgárőr Egyesület
24 órás elérhetősége: 06 30 621-0343

Céltalanság, érzelmi elhanyagoltság, az általános értékrend elutasítása
Mindig is voltak utcagyerekek, és a maiak sok tekintetben nem különböznek
a régiektől. Az utcagyerekek csoportjai főként fiúkból állnak, és jellemző rájuk
az erőszak kultusza. A céltalanság és ötlettelenség állapotában izgalmat
okozó élmény, ha a csoporttagok egymást ugratják, vagy csoporton kívülieket
provokálnak, esetleg köztéri tárgyakat rombolnak. A programszegény nyári
szünetekben nagyobb az esélye az izgalomkeresés ez utóbbi formájának.
Ugyanakkor azt is lehet tudni, hogy az utcagyerekek felnőtt befolyásolás nélkül,
magukra hagyatkozva nem választják a szervezett programokat. Mint minden
csoportban, itt is szükség van vezetőre az ilyen együttlétek során. A vezetői
pozíció megteremtésének, valamint a csoporton belüli hatalmi hierarchia
kialakításának az eszköze lehet a verbális és a fizikai erőszak alkalmazása.
Ha a dominanciasorrend létrehozása során a fizikai erőszak köztéri tárgyakkal
szemben nyilvánul meg, a hírhedtté válás következtében az egész csoport
hírneve és jelentősége nő az utcai csoportok rejtett társadalmában. Ha egy
kívülálló idegen vagy egy rivális másik csoport az agresszió célpontja, akkor
a megvalósított cselekvéssel a csoport összetartása, kohéziója erősödik. Ezzel
együtt az erőszak a férfias viselkedés demonstrálásának lehetőségét alapozza
meg egymás és a külvilág előtt. Mindent összevetve, a csoport keletkezése,
fennmaradása és ereje múlik azon, hogy milyen mennyiségű agressziót termel
ki önmagából.
Az utcai csoportokban összeverődő gyerekek rendszerint érzelmileg mellőzöttek, elhanyagoltak, vagy a rosszul kezelt válási krízis során menekülnek

otthonról. A társas viselkedés és konfliktusmegoldás agresszív módját közülük
többen éppen a családtagoktól tanulják, mert a családban verbális, illetve
fizikai erőszak irányul feléjük. Olykor az anyagi kényeztetés és a bántalmazás
váltogatja egymást a családban, és magasak az elvárások velük szemben, de
a tanulásra vonatkozó segítségnyújtás nélkül. Kiemelkedővé, híressé csak egy
alternatív társadalomban és sajátos szubkultúrában válhatnak, akár kegyeletromboló tevékenység révén.
15 éves kor alatt a köztéri objektumok rombolásának motívumában sokkal
nagyobb jelentősége van a fentiekben említett csoportformáló erőknek vagy a
családi minták automatikus megismétlésének, illetve kompenzálásának, nem
irányul a rombolás az objektum tartalmának, szimbolikájának megsértésére,
jóllehet a rombolás ettől függetlenül normaszegő viselkedésnek minősül. A korai
serdülőkortól kezdve azonban képesek felismerni a fiatalok az objektumok, például
a kegyeleti tárgyak szimbolikájában rejlő üzenetet. Ilyenkor, ha a rombolásnak
nem is kizárólagos célja e szimbolikus tartalom megsértése, ellene is irányul,
mert azt kívánja erőszakosan érvényre juttatni, hogy amit sok ember tisztel,
az az értékrend, életszemlélet, világnézet a rombolók számára nem megfelelő.
Ha ismertté válnak a rombolásban résztvevő személyek, és beigazolódik,
hogy fiatalok hajtották végre ezt a cselekményt, akkor a fiatalok magatartásának befolyásolását is szem előtt tartva, elsősorban pedagógiai, pszichológiai,
gyermekvédelmi módszerek alkalmazása tűnik célravezetőnek a tisztán jogi
Szitó Imre pszichológus
megoldások helyett.
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Máriaremetén
Liszt- és Prima Primissima-díjas művészek fellépésének színtere. Jó lenne, ha a
parkban kerékpározókat és motorozókat
tábla figyelmeztetné a követendő magatartásra. Bődey Sándor hozzátette: ha
viszonylag kevés költséggel meg lehetne
oldani, akkor egy térfigyelő kamera talán
kedvét szegné a duhajkodóknak.
A tolvajlás napközben, a rongálás pedig az éjjeli órákban történt. A park nyugalmának megőrzésére egyrészt a polgárőrség is hangsúlyt fektet, másrészt a
szabadtéri rendezvényeket a rendőrség
körzeti megbízottja is figyelemmel kíséri,
ennek ellenére nincs mód a terület teljes
körű védelmére.
– Mindennap kutyákkal járőrözünk
a területen, de sajnos, nincs kapacitás
arra, hogy a nap 24 órájában felügyeljük
a parkot, mert máshol is szükség van a
munkánkra – mondta el Horváth Gyula
polgárőr, a Készenléti Szolgálatok Pest
hidegkúti Egyesületének elnökhelyettese. – Sok esetben értünk már tetten
templomi tolvajt, és a szolgálat során is
számos esetben akadályoztunk meg bűncselekményeket, de a hasonló jellegű,
értelmes emberektől távol álló rongálást nehéz megakadályozni. A polgárőr
hangsúlyozta: ha valaki gyanús esetet
észlel, ne maga próbálja megoldani a
problémát, hanem hívja a rendőrséget,
a városrendészetet vagy a polgárőröket.
Az önkormányzat a korábbi lakossági
panaszok miatt figyelemfelhívó táblákat
helyeztet ki, és szabályozza a gépkocsi-,
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Úrilányok Erdélyben

valamint motorkerékpár-használatot a
parkban.
– A járőrök munkáját eddig hátráltatta,
hogy a templomkertben nem voltak tiltó
táblák elhelyezve, ezért a számonkérés
is nehéz volt – mondta el Vajthó Gábor, a
városrendészet vezetője. – Semmi sem
tiltotta például, hogy a parki utakat motorkerékpárral használják, pedig a hangos járművek gyakran zavarták a pihenni vágyókat. Hamarosan a rendőrök, a
közterület-felügyelők és a polgárőrök is
jogszerűen léphetnek fel azok ellen, akik
a tiltás ellenére nem a funkciójának megfelelően használják a parkot.
Szabó Gergely

Ügyességi pályát építettek a bringások A Hidegkúti Sport Club pályája hónapról hónapra
épül és szépül. A sporttelepet látogató fiatalok – a klub támogatásával és felnőttek segítségével – nemrég
kerékpáros ügyességi pályát építettek. Rósa Viktor, az egyesület alelnöke, az utánpótlás csapatok edzője és
vezetője elmondta: a bringások a biztonsági előírásokat betartva különböző magasságú és méretű akadályokon
fejleszthetik tudásukat, illetve gyakorolhatják a kívülállók számára talán már akrobatikus mutatványnak
tűnő ugrásokat. A jól megkonstruált pálya remek lehetőséget ad arra, hogy a fiatalok (a máriaremetei
templom lépcsője helyett például) biztonságos és ellenőrizhető keretek között töltsék el szabadidejüket.

Az idei nyár időjárása
kifejezetten kedvez az
olvasásnak − az meg
különösen, ha olyan
sodró lendületű, egyszerre könnyed és elgondolkodtató könyv
kerül a kezünkbe, mint
amilyen Ugron Zsolna Úrilányok Erdélyben
című műve. A kötet főszereplője Anna,
napjaink fiatal újságírónője, aki a regény
kezdetén igyekszik az élet „napos oldalán”
maradni: erdélyi főnemesi gyökereitől
látszólag távol kerülve dolgozik Budapesten, külföldi barátjával utazgat a világban,
szórakoznak esténként együtt − és külön.
Mindeközben pedig a valóság az, hogy
ezek az elfeledettnek tűnő gyökerek nagyon is erősek. Annára egy bécsi nagynéni
bálján ráköszön az igazi szerelem. Vajon
ez a romantikus fordulat akarva-akaratlanul visszaviszi őt Erdélybe? A történet
végére ez is kiderül, mint ahogyan az is,
hogy az erdélyi nagynénik és nagybácsik
életének egyes komikus és néha – a XX.
századunk történelmét olyannyira jellemző – tragikus mozzanatait megörökítő családi anekdoták mennyire ivódnak bele az
emlékezetbe. És nemcsak a könyv főszereplőjének az emlékezetébe, hanem a miénkbe is. Ezeket a – mindannyiunk közös
múltját is jellemző – történeteket felidézve, egyiken-másikon utóbb még biztosan
kuncogunk egy sort…
A könyv külön érdekessége, hogy megismerhetünk belőle számos, az erdélyi
kulináris gazdagságot mutató, főként vadhúsokból készült étket, receptet is.
A kötet az Ulpius-ház Könyvkiadó gondozásában jelent meg 2010-ben.
SZE
NYÁRON IS Helyi piac Máriaremetén
Augusztus 13-át követően 27-én
szombaton reggel 7.30-tól 12 óráig
tartanak piacot Máriaremetén a
Cserkészház kertjében (1029 Hímes u. 3.). A gazdák azt követően
szeptember 10-én és 24-én jönnek
Pesthidegkútra, hogy a vásárlók
a legjobb minőségű terményeik
közül vásárolhassanak a családi
háztartás számára. Mindhárom
alkalommal kaphatók lesznek a
magyar nyár által érlelt friss, zamatos gyümölcsök is: augusztusban a dinnyefélék, az őszibarack,
szeptemberben pedig körte, szilva,
szőlő és ezer más finomság. Jöjjön
mindenki, aki vásárolna, vagy csupán egy jót szeretne beszélgetni.
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A birkák és az ősgyep

Pesthidegkút talán legszebb és turisztikailag is leglátványosabb része a Hármashatár-hegynek a városrész felé nyúló lejtője és a 157 hektáros vitorlázó repülőtér, amelynek nagyobbik része természetvédelmi terület. A reptér vezetője, Komlós Vilmos negyven éve repül, immár nyugállományú, gyémántkoszorús pilóta, oktató, de még aktív repülőgépszerelő-műszerész. Színészdinasztiából származik: Komlós
Vilmosnak − a népszerű Hacsek és Sajó páros Sajót alakító tagjának − az unokája, az áprilisban elhunyt
Komlós Jucinak az unokaöccse és Földessy Margitnak az unokatestvére.
Komlós Vilmos repülőtér-vezető

Miért nem követte a családi hagyományt?
Szerettem és tiszteltem a nagyapámat,
állítólag még a humorát is örököltem, de
a színház nem érintett meg, nem az én világom. Inkább kijártam a mezőre, fűszálat rágcsáltam, friss levegőt szívtam, gyönyörködtem a hidegkúti medence páratlan
szépségű látványában. Hát lehetett volna
ennél szebb időtöltésem?
A természet közelsége, a szabadságvágy
ösztönözte arra, hogy pilóta legyen?
Igen. Először a családom vitt a Hármashatár-hegyre 1953-ban, alig nyolc évesen; nagyon sok napot töltöttem ott velük,
hiszen a 2 x 2 néha 5 című, a sportrepülést
népszerűsítő film jelentős részét ott forgatták. Nagyapám is a film szereplője volt,
a címadó dalt is ő énekli Ferrari Violettával
és Zenthe Ferenccel, akinek az énekhangját
Vámosi János énekhangjával helyettesítették a filmben.
Volt fogtechnikus, elektroműszerész,
villanyszerelő, nyugdíjasként pedig egy
műszereket kalibráló cégnél, gyógyszergyárakban dolgozik. Hogyan lett mindemellett a reptér parancsnoka?
Rajtam maradt, mint szamáron a fül. De
félretéve a tréfát, a konkrét repüléseken kívül az egyesületi társaim között nekem volt
a legnagyobb türelmem ehhez az összetett
feladathoz.
Mikor nyílt meg a hidegkúti repülőtér?
Rotter Lajos, a magyar vitorlázórepülés
kiemelkedő alakja már a harmincas évek
elején repülőteret akart kialakítani a Hár-

mashatár-hegyen, de akkor a Légügyi Hivatal, a Magyar Aero Szövetség és a főváros
illetékesei is azt állapították meg, hogy a terep a célra alkalmatlan. A Magyar Cserkészszövetség 1933 tavaszán viszont megbízást
adott Rotter Lajosnak egy olyan vitorlázógép megtervezésére, amely méltó módon
képviselheti hazánkat a Gödöllői Cserkész
Világtalálkozón. Ekkor építette meg Karakán nevű teljesítménygépét, a berepülésére
augusztus 4-én került sor. Rotter a tilalom
ellenére 1933. december 26-án egy német
gyártmányú „Hol’s der Teufel” gyakorlógéppel több mint egy órát repült a Hármashatár-hegy lejtői felett. Innen számítjuk a
Hármashatár-hegyet reptérnek. Gödöllőről
áthozták a szétszedhető, fából készült hangárokat, és 1934 januárjában felavatták az
északi lejtőn.
A következő évben már Tardos Béla meteorológus és idősebb Rubik Ernő is itt
vizsgázott...
A vitorlázórepülés népszerűsége miatt
még a háború előtt kivásárolták a környékbeli gazdákat, mert a reptér egy részén zöldség- és gyümölcstermesztés folyt. 1940.
március 31-én átadták a hegytetőn a máig
meglévő pilótaotthont, és új hangárok is
épültek. Ekkor még a hegy oldaláról gumikötél segítségével „csúzlizták” a levegőbe a
repülőgépeket, a völgyben leszállt gépeket
kézi erővel, néha pedig lóval húzták vissza a
tetőre. Innen a neve az ösvénynek: Szuszogó… Ma már a vitorlázógépek felszállásánál
a csörlős technikát alkalmazzuk a „csúz-

lizás” helyett. A háború után államosították a repülőteret, és a Magyar Honvédelmi
Szövetség felügyelete alá került. Később az
MHSZ életveszélyesnek nyilvánította, arra
hivatkozva, hogy előfordult már halálos ba
leset is. Kérdem, melyik repülőtéren nem?
Az itt lévő két egyesületet elköltöztették
Dunakeszire, ahol klubok nélkül, üresen
álltak a hangárok, a Határ-hegyi pályákat
1968-ban bezárták. Az Ipari Tanulók Repülő Klubja újra megnyitotta 1972-ben, majd
több névváltás után felvettük a Műegyetemi
Sportrepülő Egyesület nevet, mivel régen is
ezen a néven repült itt egy csapat. A terület
kezelője az egyesületünk, de az állam a tulajdonos.
Miért kell birka a repülőtérre?
A magas fű akadályozza a fel- és leszállást, a birkánál pedig nincs jobb fűnyíró.
De mivel a birka mindig csak a friss, zöld
füvet legeli le, minden nyájhoz kecske is
tartozik, így a bozót és a száraz fű is eltűnik.
A birka és a kecske a magokat az ürülékkel
együtt kellő mélységig tapossa. Tökéletes a
biológiai körforgás, és ne felejtsük el, hogy
itt ősgyepről van szó, ami magától kiszorítja
a gazt, még a szívós parlagfű sem tud megtelepedni benne. Megállapodtunk egy gazdával, aki Dabasról évtizedeken keresztül
felterelte a nyájat, kétezer-ötszáz, háromezer birkát és harminc-negyven kecskét.
De sajnos, az utóbbi években már nem éri
meg birkát tenyészteni. Megtiltották, hogy
közutakon tereljék őket, ráadásul az uniós
szabályozás miatt kizárólag zárt, légkondicionált, itatóval ellátott kamionban lehet élő állatot szállítani. És mije van ma a
magyar állattenyésztőnek? Maximum egy
rozzant, platós IFA áll az udvarában, másra
nem telik neki, hát inkább eladta a birkáit.
Azonkívül, hogy a repülőteret üzembiztosan tartja és felügyeli, mi a feladata?
A hatóságokkal való kapcsolattartás,
a ránk bízott tulajdon védelme, kezelése, ellenőrzése. A birtokháborítás például
szinte mindennapos dolog. Nagyobb baj,
hogy a hangárunk és az épületeink a Pilisi
Parkerdő kezelési területén fekszenek, és
amíg nem készül el a terület rendezési terve, hiába kínálunk területcserét, nem jöhet
létre egyezség. Így semmi esélyünk beruházót találni a megújuláshoz. De a lényeg az,
hogy több mint 77 éven keresztül mi, repülősök megőriztük a jövő számára a hegy és
a völgy természetes szépségét. Ami ehhez
erőt ad, az az, hogy habosak a felhők, és kék
az ég!
Verrasztó Gábor
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SIVANANDA JÓGAKÖZPONT
Hatha jóga alaptanfolyamok, meditációs
és jógaoktatói tanfolyamok.
Több generációs múltú cégünk tapasztalt szakember gárdával áll az Ön rendelkezésére.
Kérésére felkeressük Önt!

Jógahétvégék és táborok minősített jógaoktatókkal.

15 éves tapasztalat.

Kerti bútor javítás: ülőrész ponyva javítás,
hálós textilén cseréje

Információ: 397-5258, 06 30 689-9284,
joga@sivananda.hu, www.sivananda.hu
(1028 Szegfű u. 2.)

Napernyő, napellenző: vászon javítása,
cseréje
UV-álló védőponyva készítése méretre

Tel.: (1) 478 - 0000
1072 Akácfa utca 41.
www.energy.hu/szolgaltatohaz
Vasárnap is nyitva 10-18h!

Kerti bútor & Napernyő
javítás, vászoncsere

Tel.: (1) 478-00-00

1072 Budapest, Akácfa u. 41.

Web-Közért s...
ris

Minden nap f

Szeretne reggelente friss pékárut enni úgy,
hogy ki sem teszi a lábát otthonról?

Vasárnap is nyitva 10-18h!

Kárpátalja
Expressz
A Monarchia magyar vasútvonalán

Eljátszott már a gondolattal, hogy munka után
nem kell rohannia vásárolni és mégis friss áru
várja, mire hazaér?

Önnek ez már nem álom, csak pár kattintás
és mindez megtörténik!

www.web-kozert.hu

2011. szeptember 9-11.
.

www.vasutinfo.hu
Budapest-Sárospatak-Királyhelmec
Csap -Beregszász-Nevetlenfalu
Érmihályfalva-Budapest
.

(30) 456 0192

INGYENES házhozszállítás 2 ÓRÁN BELÜL.
Tegyen most egy próbát!
További információt a www.web-kozert.hu oldalon talál.

1139 Budapest, Szent István krt. 22.
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