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Ahol mindig nyitva van a kapu

A Hidegkúti Sport Club várja a sportolni vágyó gyerekeket és felnőtteket

A Hidegkúti Sport Club (HSC) több
sportágban is testedzési lehetőséget kínál a hidegkútiaknak, de a legnagyobb
hangsúly továbbra is a labdarúgáson van.

Évente mintegy százötven fiatal rúgja a labdát Pesthidegkúton. Rósa Viktor,
a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és
Gimnázium igazgatója munka után civil-

Képünk illusztráció

Kóbor kutyák a hidegkúti utcákon

A gazdátlanul ténfergő ebek Pesthidegkúton is évről évre visszatérő problémát jelentenek. Ha harapással csak ritkán végződik is egy-egy kellemetlen találkozás, nem árt
azonban az óvatosság, mert falkába csapódva veszélyesebbek lehetnek a kutyák. A kóbornak vélt állatokról ugyanakkor sokszor kiderül, hogy van gazdájuk.
(Folytatás a 6. oldalon)

ként is testnevelő marad, három korosztálynak is labdarúgóedzést tart a klub Szabadság utcai sportpályáján.
(Folytatás a 3. oldalon)

Hobo lesz
a Dalnokklub vendége

Október 2-án 19 órakor kezdődik a Dalnokklub
következő estje, ahol a házigazda Radványi–
Balog–Borzsák trió ezúttal Földes Lászlót és a
Túlpart együttest hívta vendégségbe.
Földes Lászlót, közismertebb becenevén Hobót valószínűleg nem kell bemutatni. A Kossuthdíjas magyar bluesénekes, dalszerző, színész,
a Hobo Blues Band együttes alapító tagja és
énekese 1968-ban írta meg első dalát, és idén
66. születésnapja előtt adott dupla búcsúkoncertet legendás zenekarával.
A 2003-ban alakult Túlpart együttes az énekelt verseket játszó zenekarok újabb generációjához tartozik. Nevüket Nagy László Ki viszi
át a szerelmet című verse ihlette. Lendületes
népzenei ritmikák, progresszív zenei hatások,
változatos hangszerelés, érzékeny hangulatfestés jellemzi hangzásvilágukat. Jegyár: 600 Ft.
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KÖZÉRDEKŰ	HIDEGKÚTI POLGÁR

Ülésezik a VÖK

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

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

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

Jelölés a 2011. évi Klebelsberg-díjra
A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat felhívása

Egyéb fontos címek és telefonszámok
II. Kerületi
Rendőrkapitányság

Lapzártánkat követően kerül sor a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat szeptemberi ülésére. Az ülésen napirendre kerülő
témákról következő számunkban részletesen is beszámolunk
majd. A részönkormányzat ülésén szó lesz – többek között – a
Máriaremetei Bazilika kertjében végrehajtott forgalomtechnikai
beavatkozásokról, valamint az idei Klebelsberg Napokról is, ahol
a részönkormányzat Klebelsberg-díjának ünnepélyes átadására
is sor kerül majd.

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. október 12-én 11 óráig a 316-3410-es
telefon/faxszámon, vagy a ludwig.dora@masodikkerulet.hu e-mail címen.

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat
1992-ben alapította
a Klebelsberg Kunodíjat hagyományteremtő szándékkal. A
díjjal minden évben
a pesthidegkúti közélet olyan kiemelkedő
alakját tüntetik ki,
akinek élete és munkássága példaként állítható a kortársak és
a jövő nemzedékei elé.
A díjazott – az egykori
kultuszminiszter nevével fémjelzett – emlékplakettet és pénzjutalmat kap. Az ünnepélyes átadásra minden év novemberében,
a Klebelsberg Napok keretében kerül sor. A Pesthidegkúton élő
vagy tevékenykedő és a kitüntetésre érdemesnek tartott személyre
tett lakossági javaslatokat – a jelölt rövid méltatásával együtt –
a Pesthidegkúti Közösségi Házba (1028 Budapest, Máriaremetei
út 37.) vagy a szentirmai.mate@masodikkerulet.hu e-mail címre
várják 2011. október 3-ig.
Gazdapiac októberben is. Egyre többen érzik az országban, hogy a termelői helyi piacokon vásárolni jó. Hazai ízek,
hazai termékek kaphatóak ezeken a piacokon, ráadásul
közvetlenül a termelőktől. A hangulat pedig kimondottan emberséges. A pesthidegkútiak különösen szerencsés
helyzetben vannak, mert a helyi piac 2006 óta mintaként
szolgál az országban. Szeptember 24-ét követően legközelebb október 8-án, majd október 22-én szombaton lesz
piac a Hímes utca 3. szám alatt, a Cserkészház kertjében.
Még mindig lehet majd kapni befőzésre alkalmas paradicsomot, paprikát, uborkát, de az őszi gyümölcsök, az őszi
barack, szőlő, körte sem fog hiányozni a piacról, és lassan
erősödik a füstölt húsok iránti igény is.

HIDEGKÚTI POLGÁR – A Budai Polgár Adyligeten, Budakeszi-erdőn, Budaligeten, Erzsébetligeten, Erzsébetteleken, Gercsén, Kőváron,
Máriaremetén, Pesthidegkút – Ófalun, Petneházy-réten, 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. szeptember 23.

MOZGÁSBAN
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Pesthidegkút szerves része a Hidegkúti SC
(Folytatás az első oldalról)
Sárga és narancssárga színű edzőmezes
gyerekek helyezkedtek szöglethez a Szabadság utcai sportpályán, amikor megkerestük Rósa Viktort, a közeli Klebelsberg
iskola igazgatóját, aki szabadidejében a Hidegkúti SC alelnöke, az utánpótlás csapatok edzője. Az éppen beadott labda elszállt
a fejek felett, de a védők a túloldalon még
tisztázni tudnak az érkező támadók elől.
– Berci, gyere ki a szélére, kérd tőle a labdát! Mehet jobbra Bendzsó, mehet jobbra!
Borzi jön a szélén, Domonkos mehet befele... a középpályán segíts neki! – hangzik a pálya szélén a gyerekek kibontakozó
ellentámadását segítő instrukció edzője és
vezetője, aki hétköznaponként két-három
edzést tart minden korosztálynak.
A HSC fiataljaival négy korosztályban,
6-tól 14 évesig foglalkoznak a HSC-nél,
az óvodás korúaknak Hizsnyik László tart
edzést. Az alelnök elmondta, hogy a gyerekek nevelésében sok segítséget nyújt Bánföldi
Andrea, aki háromgyermekes
anyukaként sok
időt töltött a focipálya mellett. Volt
kézilabdázóként
olyannyira kedvet
kapott a labdarúBánföldi Andrea
gáshoz, hogy elvégezte a labdarúgói edzői tanfolyamot, így a
csapat hivatalos segítője lett.
– Korábban elterjedt a téves eszme, hogy
a gyerekeket labdarúgóknak kell focizni tanítaniuk. Ugyanakkor testnevelőkre
lenne szükség – emelte ki Rósa Viktor.
– A Hidegkúti SC-nél szem előtt tartjuk,
hogy a fiatalok 12 éves korukig inkább pedagógust igényelnek, mintsem edzőt. Nagy
hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek
békés légkörben sportoljanak. Nemcsak
focizni kell megtanítani őket, hanem például köszönni is. Tőlünk még senkit sem
rúgtak ki, legyen valaki ügyetlen vagy kövér. Mindenkit szeretettel fogadunk az
egyesületnél.
Rósa Viktor úgy látja, hogy a fizikai és
mentális alkalmasság mellett a szülők szerepe is meghatározó. A három összetevő
megléte nélkül nem lesz jó focista a gyerek. Az alelnök szerint a HSC-hez hasonló
szellemiségben működő egyesületekre lehetne építeni az élsportot.
Az edzést tartó testnevelő fontosnak
tartotta hangsúlyozni, hogy a szülők segítsége máshol is megmutatkozik. Az anyagi
támogatás mellett a társadalmi munkában
is számítani lehet rájuk. Segítségükkel
szépül a pálya, és hozzájárulásukból újult

meg az öltöző. Az önkormányzat biztosítja a pályát és állja a locsolás költségét, de
pályázati forrásokat is felhasználnak a fejlesztésekhez.
– Ha a HSC múltjáról beszélünk, meg kell
említeni a közelmúltban elhunyt Pokorny
Józsefet, akinek a neve összefonódott az
egyesülettel. Még diákként volt edzőm, így
láttam, hogy soknál is többet tett a csapatokért. Ha kellett, túlórázott, hogy csokit
vehessen a pénzből a srácoknak, ha kellett,
füvet nyírt. A HSC-nek ma már 2000 forintos tagdíjakból kell fenntartani magát,
ami nem könnyű, de nem is lehetetlen.
Az alelnök emlékeztetett arra, hogy másfél
éve a hatszoros válogatott és 290 NB I-es
labdarúgó-mérkőzést játszott Szekeres Tamást választották az egyesület elnökének.
A sportvezető külföldi tapasztalatait is szeretnék kamatoztatni a HSC-nél.
– Jó lenne túllépni a „faluszéli futballegyesület” sztereotípiáján, és igyekszünk
fejlesztésekkel lépést tartani más klubokkal. Fáj a szívem, ha egy gyerek azért távozik tőlünk, mert máshol kulturáltabbak a
körülmények. Akin viszont látom, hogy tehetséges, azt magam küldöm, hogy keressen egy erősebb csapatot, ahol fejlődhet.
Rósa Viktor felhívta a figyelmet, hogy a
HSC-t nemcsak a 150 ifjú utánpótlás labdarúgó alkotja. Működik egy felnőtt, egy
felnőtt tartalék és az öregfiúk csapata. Az
érdeklődésre tekintettel a klub keretein
belül szeretnék feléleszteni a női labdarúgást, amelynek keretében 6-12 éves lányoknak tartanának edzéseket.
– A tömegsport szakosztályon belül Barkó Hajnal a röplabda-, Dénes Sándor pedig
a kosárlabda-edzéseket tartja az érdeklődőknek, Fülöp Tibor vezetésével pedig asztalitenisz szakosztály működik. – mondta
el az alelnök. – A kerékpár szakosztályon
belül a túra szakágat Szentirmai Máté fogja
össze. Szervezésükben egy- vagy többna-

pos túrákat tartanak, és főleg a családokat várják. Az
ügyességi szakágat
Jámbor András vezeti. A Szabadság
utcai sportpályán
kialakítottunk egy
technikai pályát a
kerékpárosoknak.
Az ugratókkal tar- Rósa Viktor
kított terepet eddig szabadon használhatták a fiúk-lányok,
de jövőre tagsági rendszert vezetünk be.
Megemlítette Rósa Viktor azt is, hogy
a sok lelkes kerekező között, sajnos,
akadnak hanyagok is, akik nem törődnek
a rendszabályokkal, a biztonsági előírásokkal, és szemetet hagynak maguk után.
A fényképes igazolványokkal és az éves
tagsági díjjal szeretnék még vonzóbbá tenni a népszerű kerékpáros ügyességi pályát.
A díjakból befolyt pénzt elkülönítik, és
kizárólag a kerékpárpálya karbantartására
fordítják.
– A HSC az elmúlt évtizedek alatt Pesthidegkút szerves részévé vált, és manapság mintha még több sportbarát látogatná
a pályát. Amíg korábban előfordult, hogy
autósok raliztak a füvön, addig ma a focisták mellett a futók és kocogók határozzák
meg a táj képét. Például az általuk gyűjtött
pénzből készítettük a kerékpártárolót.
Az alelnök hozzátette: megcsináltattuk
a kerítést is, de a kis kaput szándékosan
nyitva hagyjuk, hogy akinek kedve tartja,
az bármikor használhassa a pályát. Miközben a fiatalok mérkőzése már a vége
fele járt, Rósa Viktor még megjegyezte: ha
van érdeklődés, akkor nemcsak a gyerekeknek, hanem az anyukáknak is szívesen tartanak edzést, mint teszik azt számos országban még a kisebb települések
sportklubjaiban is.
Szabó G.
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Hidegkúton tovább él a sváb tánc szeretete

A rendszerváltást követő időszakban
évtizedekig dédelgetett álom válhatott
valóra Hidegkúton. Egy lelkes csapat
újraélesztette a sváb tánc iránti tüzet,
amelyet azóta sem hagytak kihunyni.
A hagyományőrzéshez azonban nélkülözhetetlen az utánpótlás.

Pesthidegkúton az elmúlt közel háromszáz év alatt szinte nem tartottak egyetlen ünnepet sem anélkül, hogy a népviseletbe öltözött férfiak és nők ne ropták
volna a hagyományos német táncot. Sőt,
vélhetően hétvége sem telt el úgy, hogy
egy-egy harmonika hangja ne ugrasztotta volna talpra a helyieket. Aztán a
II. világháborút követő időszakban elhallgattak a zenészek. A sváb kitelepítések árnyékában nem volt tanácsos a
német hagyományok őrzésével előhozakodni. Több mint negyvenévnyi csend
után valóra vált sok hidegkúti németajkú ember álma: 1991-ben megalakult a Német Nemzetiségi Tánccsoport.
– A negyventagú együttes évekig közösen próbált, és az időközben lemorzsolódók sem szegték kedvünket – emlékezett
vissza Szőke László, aki iskolásként csatlakozott a csoporthoz. – Egy sajnálatos balesetben elhunyt tanárunk, Hidas György.
Ez rányomta bélyegét a táncegyüttes jö
Sváb táncra hívnak Pesthidegkúton
A Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Alapítvány a sváb tánc iránt érdeklődő, táncolni szerető fiatalok jelentkezését várja
a Német Nemzetiségi Tánccsoportba. Az
oktatás szerdánként 18–19 óráig tart a
Klebelsberg Kultúrkúriában. Érdeklődni
a murvai.laszlo@saldo.hu és a nemet.
haz@freemail.hu e-mail címeken, illetve
a 06 20 374-5263-as telefonszámon lehet.

Természetes napok

vőjére, és újabb hosszú évekre hagyományőrző néptáncosok nélkül maradtak
a pesthidegkúti németek.
Az alapító tagok egyike hangsúlyozta azt is, hogy az újrakezdéshez a Német
Nemzetiségi Alapítvány és a II. Kerületi
Német Kissebbségi Önkormányzat adott
segítséget, sőt a színpadon hordott sváb
népviseleti ruhákat szintén a szervezetek
biztosították. A próbákhoz a Klebelsbeg
Kultúrkúria ajánlott fel termet, a segítséget pedig egy-egy fellépéssel viszonozzák.
– A jelenleg tizennégy tagú csoportunkat Gölcz Mira német nemzetiségi
tanító és tánctanár oktatja és tanítja be
saját koreográfia alapján. Főként magyarországi német táncokat próbálunk és
adunk elő. A repertoárunkból a II. kerületi publikum és az agglomeráció svábok
lakta településeinek közönsége számos
alkalommal láthatott összeállítást, de felléptünk már a testvérváros Mosbachban

A Klebelsberg Kultúrkúria megemlékezik az állatok és a gyaloglók világnapjáról is. Október 4.
az állatok világnapja. 18 órától a WWF Magyarország képviselői látogatnak el a Kultúrkúriába, és
beszélnek az élővilágban egyensúlyról, az állatok
helyéről és szerepéről, a fajok sokféleségéről,
a folyók, tavak, tengerek, óceánok, mezők, erdők
és a levegő birodalmáról.
Október 15-én, a gyaloglók világnapján 10
órakor túra indul őseink nyomában. A kirándulók
megtekinthetik a solymári várromot, a Hideg-hegyet és az egri vár másolatát. A teljes túra 12 kilométer hosszú, a kirándulást Tamáska Péter vezeti.
Találkozás a Klebelsberg Kultúrkúria bejáratánál.
A programokon való részvétel ingyenes, regisztrálni Reök Cecíliánál lehet a 06 20 299-1040
telefonszámon vagy a reokcecilia@kulturkuria.
hu címen.

is. Szőke László nem rejtette véka alá:
mindannyiuk számára különleges élmény volt, hogy produkciójukat a szakavatott német közönség is elismerte.
A tagok munka és gyermeknevelés mellett találkoznak hetente egy alkalommal,
hogyha amatőr szinten is, de továbbvigyék
a hidegkúti hagyományokat. A tánccsoport ugyanakkor fiatalokat toboroz, hogy
mindig rendelkezésre álljon a kellő utánpótlás, és legyen, aki idővel a jövő generációjának átadja majd a szorgos munkával
elsajátított tánctudást.
– Aki kedvet érez, hogy csatlakozzon
hozzánk, mert szereti a táncot, vagy aktív
részese lenne a helyi hagyományok őrzésének, csak bátorítani tudom. Kezdők is
jelentkezhetnek, mert tényleg nem nehéz
elsajátítani a tánc alapjait – tette hozzá
Szőke László. – A próbákon kihasználjuk a
rendelkezésre álló egy órát és alaposan elfáradunk, de mindig jó a hangulat. Sz. G.

Ki készíti a legjobb csülökpörköltet?
Főzőversenyt hirdet a II.
kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat. A
szervezők – a korábbi
évekhez hasonlóan – a
bográcsban elkészíthető, „sváb jellegű” ételek
mesterét keresik. Idén
a csülökpörköltet adják
feladványul a versenyzőknek. A szakácsok október 1-jén szombaton 10
órától (rossz idő esetén
október 2-án vasárnap)
mérhetik össze tudásukat
a Német Házban (1028 Gazda utca 20.). Jelentkezni Hain Gábornál lehet
szeptember 25-éig a 06 20 347-2101-es telefonszámon, naponta 8–18 óráig.
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Guckler erdőmester

Buda és a környező települések erdői
mindig is nagy értéket képviseltek a
birtokosaik számára, de inkább a vadászat, mint a fakitermelés szempontjából.
Az irtások legfeljebb a város fűtésére
voltak elegendők, az 1860-as években
pedig „a közvélemény oly hangosan, és
kárhoztatólag nyilatkozott az erdők ily
pusztítása ellen”, hogy a budai tanács a
vágásokat teljesen beszüntette. Ennek
következményeit néhány évtized múlva
egy fiatal erdész, Guckler Károly próbálta
helyrehozni.

Gucklerre nagy hatással volt az Országos
Erdészeti Egyesület 1885. évi közgyűlése,
ahol Havas Sándor nyugalmazott államtitkár, a Fővárosi Erdészeti Bizottság elnöke
éles szavakkal bírálta azokat az intézkedéseket, melyek már az erdők fennmaradását is veszélyeztették: „Néhány évre rá, hogy
a főváros megalakulása végbe ment, és az új
hatóság a közigazgatás és közgazdaság minden ágainak rendezéséhez látott, gondjai alá
vette az erdészetet is, mely addig Buda főváros kezelése alatt állott.
A főváros tanácsa sajnálattal vette észre,
hogy az addig folyamatban volt gazdálkodás
mellett a főváros erdőségei évről-évre pusztulnak, és hogy a kihasználás azon módja, mely
az annak idején foganatba vett üzemterv
szerint meg volt állapítva, tovább nem folytatható anélkül, hogy néhány évtized múlva
a még itt-ott meglévő és erdőnek nevezhető
állabok a hegyekről el ne tűnjenek, és ezek
helyein eltörpült cserjék és kietlen kopárok ne
támadjanak.”
A szakember borúlátása teljesen jogosnak tűnt, hiszen már egy tíz évvel

A Guckler-szikla

korábbi felmérés szerint is a „kopárok
területe” megközelítette a 400 katasztrális holdat, és ez évről évre nagyobb
lett. A legszembetűnőbb a Hármashatár-hegy fáinak pusztulása volt. Bár
„Paulovics László polgármester korában, és
az ő intézkedése folytán lett a pozsonyi, a
kecske- és hárshegy egyes lejtőin kapa után
tölgymakk elvetve, de ennek nyoma csak
igen kevés helyen maradt meg, legnagyobb
része elpusztult, a felügyelő személyzet hanyagsága és némely magánosok erőszakoskodása folytán, kik a fű közt fölsarjadzott
csemetéket birkáikkal legeltették le.”
Guckler Károly a tuskókról sarjadt
erdőkben látta a baj forrását. Akkoriban ugyanis az építkezésekhez szükséges nagyobb méretű fákat (elsősorban
fenyőket) a Felvidékről hozták, ezeket
egyszerűen leúsztatták a Dunán, a városkörnyéki erdőkből pedig jószerével csak
tüzifát termeltek. Csakhogy a kivágott
fák tuskóját a földben hagyták. A tönkről vagy a földhöz közeli gyökerekből
kihajtó sarjak fiatal korukban gyorsan
fejlődtek, később viszont alulmaradtak a magról keltekhez képest, könnyen
betegedtek – a lényeg azonban, hogy így
sűrű erdő nőtt, melyre hamar fejszét lehetett emelni.
Az 1895-ben erdőmesterré előlépett,
majd az Erdészeti Hivatal vezetőjévé kinevezett Guckler lelkes ember volt, a tuskókról sarjadt tölgyesek helyébe életerős,
fiatal erdőket akart ültetni. Azzal érvelt,
hogy „szaporán ki kell vagdosni őket, míg tömegesen pusztulni nem kezdenek”. De vakbuzgalmában egész hegyoldalakon rendelt el tarvágást, Buda erdeinek csaknem
az egynegyedét kivágatta, az új telepítést

Guckler Károly
1858. szeptember 4-én született
Debrecenben, a
XVII. században
Belgiumból előbb
Galíciába, majd
Magyarországra
vándorolt családban. A selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián
tanult, ezután közalapítványi erdőgyakornok lett, és már 1882-ben a főváros
erdőtisztjévé „választatott meg”.

pedig nem bírta erővel: épp a tölgymakkvetésekből kikelő facsemetéket nyomták
el a sarjak.
A nyilvánvalóan elhibázott munkaterv ellenére továbbra is gyors ütemben
folytatták az irtásokat. Emmer Kornél a
növekvő felzúdulás miatt az eljárás ellen
interpellálva 1899-ben felszólalt a képviselőház pénzügyi bizottságának ülésén,
és „kifejtette, hogy a fővárosi erdők milyen
fontos üdülési, egészségügyi és szépészeti
szerepet játszanak, mégsem kímélik az erdőket. A telepítés silány, életképtelen. Kérte,
hogy csak fokozatosan újítsanak, és gondosan óvják a rendkívüli egyedeket.”
Az interpelláció szakértői véleményre
az Országos Erdészeti Egyesület elé került. „A vizsgálat elvetette az erdők silányságára alapozott gyors termeléseket. A szakértők véleménye szerint a gazdálkodás célja
más nem lehet, mint az erdőket olyan álla
potban tartani, amelyben azok, mint üdülőhelyek, hivatásuknak állandóan megfe
lelnek. Aláhúzták, hogy az idős állományok
még hosszú ideig fenntarthatók, kihaszná
lásuk egészségi állapotuktól függ, esztétikailag ezek magasabb értékűek, mint a hosszú
idő múlva záródó fiatalosok.”
Guckler Károly érdemei azonban vitathatatlanok a Hármashatár-hegy kopárjainak fásításában: bécsi mintára – kevésbé kényes – fekete fenyveseket telepített
oda. 1914-ben versenyerdősítés során
5342 katasztrális holdon ültettek erdőket
a főváros területén. A munkálatok vezetője szintén Guckler volt, ezért Ghillány
Imre földművelésügyi miniszter kitüntette. Az első világháború alatt és után, az ínséges években ismét folytatódott az erdőirtás, és újabb idős erdők estek áldozatul.
Erről azonban Guckler Károly már nem
tehetett: 1923. augusztus 31-én, hatvanöt
éves korában elhunyt Budapesten. Nevét
ma is őrzi a Guckler-szikla, valamint a
Szépvölgytől a Hármashatár-hegy lejtőjén át a Csúcshegyig kanyargó sétaút,
melyet saját elgondolása szerint alakíttatott ki.
Verrasztó Gábor
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Képünk illusztráció

Félelmet keltenek a falkába verődött ebek

Újra és újra gondot okoznak a kóbor kutyák
Pesthidegkúton. Szerkesztőségünkhöz idén
is több alkalommal érkezett már lakossági észrevétel a közterületen magányosan
ácsorgó vagy csoportba verődő négylábúakról. Több esetben a lapunk terjesztését
végző újságkihordók jelezték, hogy egy-egy
hidegkúti utca alkalmanként megközelíthetetlen a fenyegető fellépésű ebek miatt.
– A kutyák a falkaszellemnél fogva bátrabbnak érzik magukat, ha többen vannak,
ezért csoportosan fenyegetőbb a fellépésük – tájékoztatta lapunkat Kómár Gyula,
a II. kerületi állatorvos. – Bármennyire
is veszélyesnek tűnik jelenlétük, szerencsére csak nagyon ritkán harapják meg
a járókelőket, inkább viselkedésükkel
próbálják távol tartani az embereket. Ezt
a területük védelme érdekében teszik,
akkor is, ha nekünk ez az utcát jelenti.
Természetesen ez a gyalogosan közlekeFővárosi Közterület-felügyelet Állategészségügyi
(Ebrendészeti) Telepe, 1097 Illatos út 23/a, telefon: 280-6832, www.illatosut.
hu . E-mail: ebtelep@kozterulet-felugyelet.hu

dőket nem nyugtatja meg, mert senki sem
szeretne megkockáztatni egy harapást.
A szakértő hangsúlyozta, hogy a Polgármesteri Hivataltól kapott felkérésre
sokszor mennek ellenőrizni bejelentett
címekre, hogy lássák, miként tartják a
gazdák az ebet. Tapasztalata szerint az utcán kóborló állatoknak többnyire van tulajdonosuk, akik azonban hanyag módon
nem zárják be a kaput, vagy szándékosan
kiengedik az állatokat.
A hivatalhoz érkező bejelentéseket a Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda
Környezetvédelmi Csoportja vizsgálja ki.
Jóvér György csoportvezető elmondta, hogy
a kóbor állatok gazdájának felkutatása
nehéz, mert nem tudni, melyik portáról
szökött ki a kutya. Amennyiben bejelentés érkezik gazdátlanul csellengő kutyáról,
értesítik a Fővárosi Közterület-felügyelet
Állategészségügyi Ebrendészeti Telepét.
Sok esetben maguk a lakók keresik meg az
Illatos úti intézményt, kérve a fenyegető
kutya elszállítását.
A jelenlegi szabályozás szerint minden
új gazdához kerülő kutya mikrocsipet kap
a bőre alá. Az azonosító alapján már kön�nyebb lehet a beazonosítás. Ugyanakkor
csak kevés állatnak ültették még be a jeladót. A tervek szerint hamarosan minden
kutyának kötelező lesz a csip beültetése.
Addig is érdemes tudni, hogy a fenyegetően fellépő kutya elől nem érdemes
elfutni, jobb tudomást sem venni róluk.
Amennyiben mégis támadólag lép fel az állat, akkor próbáljunk meg úgy tenni, mintha a földről követ, vagy faágat vennénk fel.
Ger

Novembertől tilos
az avarégetés

A gépjárművekkel amúgy is túlzsúfolt főváros
levegőjének védelme érdekében három évvel
ezelőtt közgyűlési rendelet született. Az úgynevezett „szmogriadóterv” paragrafusai jó
előre figyelmeztettek, hogy elérkezik az idő,
amikortól fogva tilos lesz a kertben keletkezett
növényi maradványoktól a környezetszennyező égetéssel megszabadulni.
Avart és kerti hulladékot égetni már csak
2011. október 1. és november 30. között,
hétfőtől szombatig 10 és 15 óra között szabad.
Azt is érdemes tudni, hogy tilos az égetés
közterületen, valamint egészségügyi, szociális,
gyermek- és oktatási intézmények, nyitott
sportlétesítmények, szabadidőközpontok és
egyházi intézmények 100 méteres körzetében,
az intézmények nyitva tartási ideje alatt.
December 1-jétől a főváros területén kerti
hulladék égetésére egyáltalán nem lesz mód.
A II. kerületben a Városrendészet ellenőrzi,
hogy a lakosság betartja-e az avarégetésre
vonatkozó rendeletet. A közterület-felügyelők
figyelmeztetik és – szükség esetén – megbírságolják a szabályszegőket. A szabálysértési
bírság 30 ezer forint.
A Környezetvédelmi Csoport az amúgy sem
környezetbarát égetés helyett két alternatívát
javasol. A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
a kirendeltségeiben (legközelebbi udvar: III.
kerület, Testvérhegyi út 10/a, hétfő−péntek:
10−18 óráig, szombat: 8−14 óráig) külön
megjelölt zsákokat árusít, ezekbe az összegyűjtött kerti zöldhulladékot (fű, levél, nyesedék)
lehet elhelyezni. A zsákokat a II. kerületben
keddenként, a kukák helyéről, térítésmentesen
elszállítják.
A másik alternatíva a komposztálás. Több
ezer környezettudatos kerttulajdonosok élt
már a lehetőséggel, és csatlakozott a II. kerületi komposztáló programhoz. Ezzel a megoldással az értékes tápanyagok a kertekben
maradnak, és ott hasznosulnak.

Erdőket újítanak meg
Tovább folytatja a budai hegyekben az erdőmegújítási programját a Pilisi Parkerdő Zrt. A II.,
III. és XII. kerületben összesen 5,1 hektáron zajlik az erdőszerkezet-átalakítás, amelynek
során az idegenhonos, vagy az adott termőhelyre nem illő fafajokból álló erdőket őshonossá
alakítják. A megjelent lombos fafajok csemetéi és a cserjefajok számára jobb növekedési
környezetet teremtenek, miközben visszaszorítják az agresszívan terjedő idegen fafajokat. Több helyen sorompókkal és útelzáró karókkal védik az erdei utakat a gépjárművektől, amelyek sok kárt tesznek az erdei talajban. Az erdészeti beavatkozás során megóvják a
meglévő lombos újulatot, és a tölgycsemetéket ültetnek. A telepítést követően a növényeket
a megerősödésükig folyamatosan gondozni, ápolni kell. Az erdészet a munkálatok folytatása
előtt bejárást tartott a megújítás alatt álló területeken, köztük a Hármashatár-hegynél.

A Komposztáló Kerület
Programra folyamatosan jelentkezhetnek a II. kerületi családok és
lakóközösségek. Bővebb információ és
jelentkezési lehetőség Eleőd-Faludy Gabriella komposztálási programvezetőnél: 06 30
544-8778, efgabi@komposztforum.
hu. Honlap: www.komposztforum.hu.
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Bérletes előadások a Kultúrkúriában
A Klebelsberg Kultúrkúria változatos programsorozatokkal és bérletekkel
kezdi meg a 2011-2012-es évadot. (1028 Templom u. 2-10. Telefon: 392-0860, fax:

392-0862 info@kulturkuria.hu www.kulturkuria.hu)

Színház

SZEPTEMBER 24.: Molnár Ferenc:
A doktor úr – Turai Ida Színház. Főszereplők: Piros Ildikó, Mikó István,
Nemcsák Károly. Rendező: Huszti Péter. Jegyár: 2500 Ft.
OKTÓBER 28.: Ingmar Bergman: Jelenetek egy házasságból – Madách
Színház. Főszereplők: Détár Enikő,
Rékasi Károly. Rendező: Balatoni
Mónika. Jegyár: 2800 Ft.
NOVEMBER 13.: Tormay Cécile: Régi
ház – a Kecskeméti Katona József
Színház és a Klebelsberg Kultúrkúria
Jelenet A doktor úr című előadásból
közös produkciója. Jegyár: 3000 Ft.
DECEMBER: Dario Niccodemi: Hajnalban, délben, este – Szolnoki Szigligeti Színház. Főszereplők:
Molnár Nicolett, Dósa Mátyás. Rendező: Karczag Ferenc. Jegyár: 2500 Ft.
2012. JANUÁR: Ronald Harwood: A nagy négyes – Orlai produkció. Szereplők: Szacsvay László, Benedek Miklós, Molnár Piroska, Vári Éva. Rendező: Gálffy László. Jegyár: 3800 Ft.
A színházbérlet ára: 10 500 Ft.

Komolyzene

Mesterkoncertek és ifjú művészek koncertbérlet
OKTÓBER 1., 19.30: Érdi Tamás szólóestje a Zene Világnapján. Schuman
és Liszt-művek. Jegyár: 2200 Ft.
OKTÓBER 4., 19.30: Ventoscala Kamaraegyüttes. Közreműködik Emszt
András (zongora).
Ravel: Pavane egy infánsnő halálára – Marais: Les Folies d’Espagne –
Ibert: Deux Interludes – Debussy: Holdfény – Satie: Gymnopedie No.1.
– Taffanel: Sicilienne-Etude – Saint-Saëns: Az állatok farsangja – részletek. Jegyár: 1600 Ft
NOVEMBER 27., 19.30: Ránki Dezső és Ránki Fülöp hangversenye. Közreműködik a Musica Sonora Kamarazenekar. Karmester, művészeti veRánki Dezső
zető: Illényi Péter. C. M. von Weber: Oberon – nyitány – A. Gyrowetz: I.
(F-dúr) zongoraverseny – R. Schumann: a-moll zongoraverseny. Jegyár: 3000 Ft.
DECEMBER 17., 19.30: Grazioso Vonósnégyes karácsonyi hangversenye. Jegyár: 1600 Ft.
JANUÁR 13., 19.30: Kék Duna – Újévi koncert. Közreműködik a Duna Szimfonikus Zenekar. Karmester: Deák András. Jegyár: 2000 Ft.
Bérlet ára: 8500 Ft.

Gyerekprogramok

Magyar Táncház kéthetente csütörtökön 18 órától. Magyar táncok, népi játékok, énekek, mondókák. Vezeti: Csatai László (Csidu). Zenél: Bese Botond és Nyíri László. Részvételi díj gyerekeknek
és kísérőiknek egyaránt: 500 Ft/fő. Legközelebb október 6-án várják a táncolni vágyó gyerekeket.
BonBon matiné – Óriás bérlet
OKTÓBER 20., 9.30: M. Kecskés András. Egy kiállítás képei – pantomim.
NOVEMBER 24., 9.30: Eckhardt Gábor Liszt-díjas zongoraművész. Liszti-hiszti – játék Liszt Ferenc születésének 200. évfordulóján.
JANUÁR 26., 9.30: Brassimum
Fúvósegyüttes. Carmen – mese Bizet
zenéjével.
MÁRCIUS 29., 9.30: Járdányi Vonósötös. Népszerű klasszikusok.
Szerkesztő-műsorvezető: Lukácsházi
Győző (e-mail: gyluk@ibs-b.hu, telefon: 06 30 977-0292)
A bérlet ára: 3700 Ft.
Eckhardt Gábor

7. OLDAL

A borról, szerelemről...

A Noran Libro Kiadó tematikus novellákból álló kötetei a közelmúltban újabbakkal
gyarapodtak.
Az Ölelésből nem lehet ölelésbe menekülni
című kötet népszerű íróknak ismert írásait tartalmazza, amelyeket jól esik időnként
újra olvasni. Ilyen Hunyady Sándor novellája, A vöröslámpás ház. Nagy Lajos Meggyalázott vágy című írása már kevésbé ismert,
de nem kevésbé jó mű. A kötetben alig
ismert, de ugyancsak meghökkentő erejű novellák is helyet kaptak. Ilyen Laczkó
Géza – a kötet címét is adó – írása, amely
a szerelmi csapdahelyzetek elkerülésére
figyelmeztet. Ady Endre, Hevesi Sándor
és Szini Gyula írásai a párizsi nők szerelmi szokásaiba vezetnek be. A kötet szerzői
között egy sincs a szebbik nem képviselői
közül, ez talán üzenet a férfi olvasóknak:
szeretni kell a nőket, nem megérteni.
Kezdődik a szüret, pincébe kerül a must,
és elkészül az újbor. A Mikor igyak, mikor
ne? című novellaválogatás a borról és az
ivási szokásokról szól. A kötet címadó novelláját Hamvas Béla, a hazai borkultúra
„pápája” írta, akitől megtudjuk, hogy bort
fogyasztani, akár a szerelmet gyakorolni,
mindig és mindenhol lehet. A novellából
kiderül továbbá az is, hogy milyen bort
milyen pohárból és milyen ételhez, milyen asztalról és milyen asztalterítőről kell
fogyasztani. Hamvas gyengeelméjűnek,
de legalábbis ateistának nevezi azt a falusi
jegyzőt, aki kolbászos lecsóhoz ó-pannonhalmit merészelt inni. Élvezetesen írnak
a borról nagy íróink: Márai, Móra és Móricz, de ugyanúgy a lassan feledésbe merülő
Sarkadi Imre, Thurzó Gábor vagy Tömörkény István is.
Miután a borivási szokásokban jártasak
lettünk, részt vehetünk egy londoni utazáson – hogy szerencsésen hazaérkezve
élményeinket összehasonlítsuk és esetleg kiegészítsük. A Londoni eső című kötet szerzői között ott van – többek között
– Ady Endre, Cs. Szabó László, Harsányi
Zsolt, Mándy Iván, Szerb Antal, Szini Gyula
és Szomory Dezső. A kötet a címét Bálint
György remekmű-novellájától kölcsönözte, melynek visszatérő mondata −„Attól
tartok, hogy esik” – az angolok választékos
udvariasságát veszi finoman célba.
Mecséri István
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riss...

Minden nap f

Bankjegyellenőrzés most támogatott áron

Szeretne reggelente friss pékárut enni úgy,
hogy ki sem teszi a lábát otthonról?
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
INGYENES házhozszállítás 2 ÓRÁN BELÜL.
Tegyen most egy próbát!
További információt a www.web-kozert.hu oldalon talál.
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www.mnb.hu
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STRESSZES, KIMERÜLT?

ALLERGIÁTÓL, HASFÁJÁSTÓL SZENVED?

Talpmasszázsakció októberben:

Talpdiagnosztika – állapotfelmérés csak 4 990 Ft!
(Vásároljon talpmasszázsbérletet az állapotfelmérés alkalmával,
és a diagnosztikára a vendégünk!)

Svédmasszázsakció hétvégenként:
November végéig csak 3 990 Ft (70 perc!)
(Érvényes: szombat és vasárnap 9 – 17 között!)

Előzetes bejelentkezés:
06 30 325-4590

www.relax-kucko.hu
2090 Remeteszőlős, Patak sétány 168.
info@relax-kucko.hu
„A hely, ahol csak az EGÉSZSÉGBŐL nem engedünk!”

