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Folytatódik a Hidegkúti Városrészközpont
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A Pesthidegkút kapujának is nevezett, évtizedeken át rendezetlen, leromlott állapotú épületek
helyén néhány évvel ezelőtt egy
8000 négyzetméteres park létesült, ez volt a terület teljes megújulásának első lépcsője. Idén
tovább folytatódik a fejlesztés:
több beruházás keretében újul
meg a park környéke és a vele
szemben található terület is. Az
utóbbi hetekben lebontották a
műszakilag elavult élelmiszerüzletet, amelynek helyén egy új,
minden igényt kielégítő 1000
m²-es eladóterülettel rendelkező áruház épül. A nyár folyamán

Húszéves a nyugdíjasklub

Idén áprilisban ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját
a Hidegkúti Nyugdíjas Klub. Alapítója az 1990-ben megválasztott egyik első helyi önkormányzati képviselő, Küller
András, aki saját elmondása szerint azért határozta el egy
nyugdíjas közösség – klub – létrehozását, mert fogadóóráin
azt tapasztalta, hogy legkevésbé az idősek tudták értelmezni
az akkori rendszerváltást. A nyugdíjasok, munkájukat elveszítve, kiszakadtak addigi közösségeikből és életvitelükből,

az önkormányzat beruházásában
lekanyarodó- és kerékpáros sávokat is magában foglaló közlekedési csomópont épül, ezenkívül a tervek szerint ősszel egy
új szolgáltatóközpont építését is
megkezdik.
A Hidegkúti és Máriaremetei út
sarkán álló élelmiszerboltot március elején bezárták, majd teljesen el is bontották. Ez az élelmiszer-áruház az elsők között – még
1992-ben – csatlakozott a CBAhoz. A helyén most egy teljesen új
áruházat építenek. A kialakítandó
üzlet a CBA Cent diszkonthálózat
tagja lesz. (Folytatás a 3. oldalon)

kevés információhoz jutottak, nehezen tudtak eligazodni
az új jogszabályi környezetben. Ez a tapasztalat indította
Küller Andrást arra, hogy felvállalja a nyugdíjasok közvetlen érdekképviseletét, problémáikat a képviselő-testület
elé vigye, és ugyanakkor a nyugdíjasokat is tájékoztassa
az önkormányzati intézkedésekről, vagyis elősegítse az
információk oda-vissza áramlását.
(Folytatás a 4. oldalon)
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KÖZÉRDEKŰ ADATOK
Hidegkúti Rendészeti Központ
Városrendészet

Szociális és Gyermekvédelmi Iroda
pesthidegkúti ügyelete

1028 Rezeda utca 10.
Tel.: 274-6073 (0-24 órás ügyelet)
Tel.: 274-7063
E-mail: hrk@masodikkerulet.hu

Városrendészet:
hétfő: 13.30-18.00
szerda: 8.00-16.30
péntek: 8.00-11.30

1028 Rezeda u. 10.

Minden páros pénteken
8.00–11.30-ig.

HIDEGKÚTI FOGADÓÓRÁK
Dr. Láng Zsolt
polgármester, Fidesz–KDNP

előzetes időpont-egyeztetés:
346-5400

Polgárm. Hivatal 210. szoba
Mechwart liget 1.

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

előzetes időpont-egyeztetés:
06 20 932-2925

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
VÖK-tag, Fidesz–KDNP, 13. vk.

előzetes időpont-egyeztetés:
212-5030

Majorossy Imréné
A VÖK külsős tagja, Fidesz–KDNP

előzetes időpont-egyeztetés:
06 30 346-8045

Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala
Kihelyezett Iroda Pesthidegkút
1028 Máriaremetei út 37.
Tel.: 376-5966

Időpontfoglalás
Tel./fax: 376-8678
Web: www.magyarorszag.hu
A helyszínen személyesen

Hétfő: 8.00–18.00*
Kedd: 8.00–16.00*
Szerda: 8.00–16.30*
Csütörtök: 8.00–16.00*
*ebédidő: 12.15–13.00
Péntek: 8.00–13.00

Nemzetközi vásár
az ökumenikus iskolában

Április 9-én nagy volt a sürgés-forgás a Máriaremete-Hidegkúti
Ökumenikus Általános Iskola aulájában. Lengyel, portugál, román és magyar zászlók kerültek az ajtókra és a falakra, transzparensek és plakátok a tablókra. Az asztalokból kialakított pultokon
szépen sorakoztak a kosarakban az áruk, melyeket a tanulók készítettek erre az alkalomra.
– Az Ökumenikus Iskola 2000 óta vesz részt a Tempus Közalapítvány Comenius programjaiban – tudtuk meg a projekt koordinátorától, Járó Ildikótól. A mostani együttműködés témájául a résztvevők
a vállalkozói kompetencia kialakítását, iskolai fejlesztését választották. Az áprilisi nemzetközi vásár a külföldi iskolák és az ökumenikus iskola közötti kétéves együttműködés záróeseménye volt.
A vendégeket a házigazda intézmény igazgatója, Csere István
köszöntötte. A délután háziasszonya, Schmitt Petra bemutatta a
lengyel, a portugál és a román iskolák küldötteit – igazgatókat,
tanárokat és tanulókat – valamint Papp Elzbietát a gödöllői Lengyel Kisebbségi Önkormányzat képviseletében, Joaquim Pimpaot,
a budapesti Portugál Kereskedelmi és Idegenforgalmi Hivatal vezetőjét, és Prőhle Gergely helyettes államtitkárt, aki a rövid kulturális műsor után megnyitotta a vásárt.
A vásárra minden résztvevő ország iskolája öt-öt fajta termékkel érkezett. Fabatkákért (ebben az esetben Comenekért) lehetett
megvásárolni ezeket az árukat, a Comenekhez viszont egy jelképes
összeg felajánlásával lehet csak hozzájutni. A befolyt pénzt minden iskola jótékonysági célra fordítja. Az Öku a szerbiai Csantavér
Caritas szervezetének ajánlotta fel a befolyt összeget.

Egyéb fontos címek és telefonszámok
II. Kerületi
Rendőrkapitányság

1024 Rómer Flóris u. 10.

346-1800, 346-1821,
346-1840

Közép-budai Tűzőrség

1021 Budakeszi út 45.

Tel.: 459-2301

II. Kerületi
Egészségügyi Szolgálat

1027 Kapás u. 22.

Tel.: 488-7500

Készenléti Szolgálatok Pesthidegkúti
Egyesülete

1029 Dombos utca 22.
Ügyelet 0–24 óráig:
06 30 621-0342

kszp2@freemail.hu

Gyermekorvosi ügyelet

1125 Diós árok 1–3.
Szent János Kórház, 24-es
épület
Telefon: 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

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 (185×261 mm)

85 000 Ft + áfa

70 000 Ft + áfa

1/2 (185×129 mm, 91×261 mm)

45 000 Ft + áfa

40 000 Ft + áfa

1/4 (91×129 mm, 185×63 mm)

30 000 Ft + áfa

25 000 Ft + áfa

1/8 (91×63 mm, 44×129 mm)

20 000 Ft + áfa

15 000 Ft + áfa

1/16 (44×63 mm)

8000 Ft + áfa

7000 Ft + áfa

Hirdetésfelvétel a Hidegkúti Polgárba: a 316-3410-es telefon/faxszámon
vagy a ludwig.dora@masodikkerulet.hu e-mail címen.

Hol-Mi-Vásár a Kultúrkúriában
A közkedvelt Hol-Mi-Vásárt legközelebb MÁJUS 10-ÉN szombaton 9-12 óra között tartják a Klebelsberg Kultúrkúria
Vinotékájában (1028 Templom utca 2–10.) a Budaligeti Polgári
Kör szervezésében. Helyfoglalás minden alkalommal 8–9 óra
között, asztalt 9 óráig tudnak biztosítani. Az árusításhoz
előzetes bejelentkezés szükséges. Saját asztal vagy állvány a
hely erejéig helyezhető el.
A vásár keretében továbbra is gyűjtenek régi használati
eszközöket és archív anyagokat egy leendő pesthidegkúti
helytörténeti közgyűjteményhez. A felajánlott tárgyak és
dokumentumok hivatalos regisztrálásáról, tárolásáról – iratok
esetén másolásáról – gondoskodnak, vagy a felajánlókkal
megállapodást kötnek. További információ és jelentkezés:
Simon Imre, tel./fax: 376-9325, mobil: 06 20 805-4942; 06 20
328-6585, e-mail: imericus3@t-online.hu.
Termelői piac Máriaremetén. Máriaremetén legközelebb
ÁPRILIS 26-ÁN, majd MÁJUS 10-ÉN és 24-ÉN, 7.30–12 óra
között tartanak termelői piacot a Cserkészház kertjében
(1029 Hímes u. 3.). A piacra látogatók gazdag áruválasztékból
válogathatnak, valódi piaci hangulatban. A vásárlás mellett
egy jó beszélgetésre is juthat idő a termelők portékáiból ös�szeállított kínáló asztal mellett. Szilágyi Zsolt, a máriaremetei
helyi piac üzemeltetője és segítői felhívják a figyelmet: aki
hazai termékeket vásárol, az a hazai családokat segíti.

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, szerkesztoseg@budaipolgar.hu)
Főszerkesztő: Tóth Ildikó (toth.ildiko@budaipolgar.hu),
Szerkesztők: Ludwig Dóra, Péter Zsuzsanna, Szabó Gergely – Munkatárs: Szentirmai-Zöld Máté – Fotó: Eisenmann József
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Új élelmiszerbolt épül a régi helyén
(Folytatás az első oldalról)
Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója lapunknak elmondta: a Cent diszkontegységek „Nekünk egyszerűen, a Vevőinknek nagyszerűen” jelmondata jól kifejezi
céljaikat az üzlettel kapcsolatban. A Hidegkúti úti Cent típusú CBA nem azért lesz
diszkont, mert szűk lesz a termékek választéka – a diszkontjelleg az alacsony árakban
fog megmutatkozni. A CBA Cent áruházak
a nagyon kedvező fogyasztói árak biztosítását tartják elsődlegesnek, ugyanakkor a
magas minőséget is szavatolni kívánják. Az
áruház megnyitása szeptemberre várható.
– Az új üzlet kialakításával párhuzamosan
a parkolóhelyek száma is jelentős mértékben bővülni fog – tette hozzá Fodor Attila.
Az önkormányzat beruházásában megvalósuló új közlekedési csomópont engedélyezési eljárása folyamatban van.
A munkálatokat a tervek szerint nyárra
időzítik, hogy minél kisebb fennakadást
okozzanak a közlekedésben. A fejlesztés
során átépül a Hűvösvölgyi út–Hidegkúti

út–Máriaremetei út–Ördögárok–Rezeda
utca csomópont, lekanyarodó sávok segítik a forgalom áramlását a Máriaremetei
útnál. Az új közlekedési rend kialakításával
várhatóan a dugók is megszűnnek. A kerékpárosok számára is biztonságosabbá
teszik a helyszínt: biciklisávot alakítanak
ki az Ördögárok utca irányába, valamint
kerékpártárolót is létesítenek a csomópontban. Emellett új járdák, kisebb sétányok is épülnek.
A városrészközpont megújulásának harmadik fázisát az új szolgáltatóház felépítése jelenti. A ház II. emeletén helyezkedik
majd el a hidegkúti okmányiroda, a mostaninál sokkal jobb körülmények között.
Jakab Béla, a beruházó Hűvösvölgyi Szolgáltatóház Kft. képviselője lapunknak elmondta: a nyár végén, szeptember elején
szeretnék elkezdeni az építkezést, és rá egy
évre már át kívánják adni a lakosoknak a
szolgáltatóházat, ahová elsősorban kisebb
alapterületet igénylő, családias jellegű,
változatos szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokat hívtak. Lesz itt többek között pék-

ség, pizzéria, fagyizó, ingatlanos, optika,
óra-ékszer, kávézó, cukrászda, kulcsmásoló, tisztító, méteráru – tehát a szolgáltatásaikkal valóban a környék lakóit szeretnék kiszolgálni. Jakab Béla hozzátette:
az építtetők maguk is hidegkúti lokálpatrióták, akik a helyiek igényeit figyelembe
véve igyekeztek a bérlőket megtalálni. Jelenleg még egy posta megnyitásáról is komoly tárgyalások zajlanak.
Ld

Solymár Kerekhegyig jár a 157-es busz

Azok, akik nem használnak autót, eddig
gyalog, vagy a budaligeti Géza fejedelem
utcától helyi kisbusszal tudtak eljutni a
szomszédos Solymár Kerekhegy nevű településrészére. A Budapesti Közlekedési
Központ (BKK) április 1-jétől meghos�szabbította a 157-es busz útvonalát, így
menetrend szerinti járattal lehet utazni
Solymár Kerekhegyre. A busz a kerekhegyi végállomást a Géza fejedelem utcától

a Zerind vezér utca–Solymár, összekötő
út–Berzsenyi Dániel utca–Budai Nagy Antal utca–Solymár, Kerekhegy útvonalon
közelíti meg.
A BKK szakmai szempontok alapján indokoltnak látta egy közbenső megálló kiépítését, de a lakosság érdekeit képviselő,
egyúttal az út tulajdonosi jogát is gyakorló
kerületi önkormányzat elvetette ezt a javaslatot. A BKK arról tájékoztatta lapunkat, hogy amennyiben az ott lakók igénylik, és a II. kerület is támogatja, nincs
akadálya egy megállóhely létesítésének a
Muflon utca környékén.
A 157-es busz munkanapokon 20 óráig fix
menetrenddel, 20 óra után, valamint szombaton és vasárnap egész nap igényalapú,
úgynevezett Telebusz-rendszerben közlekedik. Ez azt jelenti, hogy a vonalon üzembe állított alacsonypadlós Solaris Urbino

midibuszok kizárólag akkor közlekednek
Kerekhegyig, ha az utazási szándékot előzetesen a 06 1 3-BKK-BKK (06 1 3-255-255)
számon vagy az utazás során a járművezetőnél jelezték. A rendszer előnye, hogy a
buszoknak nem kell üresen közlekedniük a
zöld- és a lakóterületeken át.
A menetrend szerint a 157-es busz
hétköznapokon 20-60, míg hétvégén
60 percenként közlekedik a Kerekhegyre. Hűvösvölgy és a Géza fejedelem utca
között az eddigi járatsűrűséget a Kerekhegyre közlekedő 157-es járat a kizárólag
a pesthidegkúti szakaszon közlekedő 157A
betétjárattal együtt biztosítja. A járaton a
szokásos vonaljegyek, bérletek használhatók. A menetjegy a buszvezetőnél is megvásárolható 450 forintos áron.
A 157-es és a 157A busz menetrendje elérhető a BKK honlapján: www.bkk.hu.
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KÖZÉLET	HIDEGKÚTI POLGÁR

Összetartó közösség

A Hidegkúti Nyugdíjas Klubot 1992-ben
kezdte el szervezni, saját készítésű plakátok
és szórólapok segítségéve, és sokak részvételével Küller András. Ő maga addig vezette az egyelőre még csak szerveződő klubot,
amíg az hivatalos formát nem kapott az
akkori Petőfi Művelődési Ház keretében.
A hivatalos megalakulást rögzítő szerződés
1994 áprilisában jött létre a Művelődési Ház és a klub között. Az első klubvezető
rövid ideig az azóta már elhunyt Helter Ferencné volt, őt rövidesen Tóbiás Tiborné követte, aki máig vezeti a klubot.
A kezdetben 60-65, ma 35-40 főnyi
klubtagság kéthetenként tartja összejöveteleit a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat Máriaremetei úti közösségi házának tárgyalótermében. A kezdeti alkalmi
csatlakozások után megszerveződött a klub
„magja”, az állandó tagság, és kialakultak
a klubtevékenység állandó elemei is: kapcsolattartás a nagyobb közösséggel, a helyi
problémák és tervek figyelemmel kísérése,
tájékozódás, művelődés és közös kikapcsolódás a klubszervezet lehetőségein belül.
A klub jelentős támogatást kap a II. Kerületi
Önkormányzattól: helyszínt biztosít összejöveteleinknek, és minden évben támogatja
kirándulásainkat és egyéb eseményeinket.
A klub felvette a kapcsolatot a Klebelsberg Kultúrkúriával, a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskolával,
– ott elsősorban Lakó Márta tanárnővel,
akinek osztályai rendszeresen adtak karácsonyi műsort a klubtagoknak –, a Családsegítő és Gyermekjóléti Központtal, a
közlekedési nehézséggel küzdők számára
ingyen szállítást végző Egalitás Alapítván�nyal, valamint a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetségével. A klub ismert embereket kért fel
előadások tartására, beszélgetésre, köztük
Balsai István alkotmánybírót, Csabai Pétert,
a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat
elöljáróját, Skublicsné Manninger Alexandra
képviselőt, Porkoláb Mátyás volt alpolgár-

mestert, Toperczer Oszkár helytörténészt,
Lőrincz L. László írót, akadémikust, Magyar
Ari festőművészt, a Budai Képzőművész
Egyesület elnökét és másokat. Varga Mihály, az Orbán-kormány nemzetgazdasági minisztere is meglátogatta a klubot. A
klubtagok közterületi hulladékgyűjtéssel is
hozzájárultak a környezet tisztaságához: a
Hűvösvölgyi BKV-végállomás környékén és
a régi hidegkúti temető területén végeztek
takarítást.
Más területeken is a tagok aktivitása
jellemzi a klub életét. A saját előadócsoport tagjai nemcsak ünnepek alkalmával,
hanem szinte minden klubösszejövetelen fellépnek valamilyen rövid műsorral:
versmondással, énekléssel, kis jelenetek
előadásával. Saját filmklub is alakult az
egyik klubtagnak köszönhetően, akinek
közel 700 darabból álló gyűjteménye van
régi játékfilmekből. A vetítéseket eleinte
a klubnapokon tartották, majd külön időpontokra tették át. Egy havonta megjelenő
kis saját lapot is készített a klub irodalmi
köre „Nyugdíjas Hírlevél” címmel, házilagos kivitelezéssel. A hírlevél a tervezett
programokon, valamint általános aktuális
információkon kívül az irodalmi kör résztvevőinek és más klubtagoknak a verseit,
rajzait, elbeszéléseit, úti beszámolóit tartalmazta, a klubrendezvényeken készült

fotókkal és az internetről letöltött képekkel
illusztrálva. A közös művelődési programok közé tartoznak a kiállítások, galériák
és színházi előadások látogatása, valamint
a városnézéssel egybekötött gyakori kirándulások, amelyek közül különösen emlékezetes a kétnapos felvidéki úton a kassai dóm
megtekintése.
A tagok az évek során közel kerültek
egymáshoz. Közösen ünnepljük egymás
névnapját, együtt őrizzük elhunyt társaink
emlékét, számon tartjuk sikeres társaink
eredményeit. Együtt örültünk például Tóth
Miklósné Vali amatőr festővel, aki sikeresen
szerepelt a Budai Képzőművész Egyesület
festőversenyén és kiállításán, majd a Kájoni János Ferences Házban, később pedig
egy bécsi kiállításon is bemutathatta képeit. Közösen köszöntötük Pálinkás Józsefné
Orosz Ida klubtagot is abból az alkalomból,
hogy pedagógiai és kulturális munkájáért,
különösen pedig a nyugdíjasklubokban
folytatott műsorszervező tevékenységéért
a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt
kitüntetésben részesült.
Az idő múlásával a klub összetartó közösséggé fejlődött. Mint igazi közösség, a
múltról, a kezdetekről sem feledkezik meg.
Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az alapítóval, Küller András egykori képviselővel.
Tóbiás Tiborné klubvezető

Elindult a Sarepta lakócentrumának építése
Lapunkban is beszámoltunk róla, hogy tavaly áprilisban ünnepélyes keretek között helyezték el
a Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon új fogyatékos lakócentrumának az alapkövét. Jó hír,
hogy idén március végén megkezdődött a Máriaremetei út 80–82. szám alatt a Sarepta 50 fős
lakócentrumának építése. Mint Jegesi Zoltánné intézményvezető-helyettes lapunkat tájékoztatta,
a tavalyi alapkőletétel után hosszú folyamat következett. A kivitelezők kiválasztása meghívással
történt, és versenytárgyalás alakította az árat. Közben az Emberi Erőforrások Minisztériumának
igényeit is figyelembe véve módosultak az építési tervek. Az újabb tárgyalások időigényesek voltak,
valamint az engedélyezési eljárás is hosszú heteket vett igénybe – tette hozzá Jegesi Zoltánné.
A március 25-én kiadott módosított építési engedéllyel néhány nappal később megkezdődhetett
a nagy beruházás. Az új intézmény 1,2 milliárd forintból valósul meg, a kivitelezést a Confector
Kft. végzi, és a tervek szerint 2015. I. negyedévének végére készül el az új lakócentrum. Ezzel
párhuzamosan a Sarepta központi helyén, a II. kerület Bátory u. 8. alatt lévő fogyatékos otthon
is átalakul egy Európai Uniós pályázatnak köszönhetően.
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Kamera rögzíti a hidegkúti mentősök útját
A pesthidegkúti mentőállomásról évente
több ezerszer indulnak el a mentők a II. kerületbe és az agglomerációba – és ha szükség van rá, akkor az egész fővárost átszelik,
hogy mihamarabb segítséget nyújtsanak.
Az esetek nagy részénél nem mindegy, hogy
mennyi idő alatt érnek ki egy beteghez,
vagy például egy súlyosan sérült gyermekhez. A gyorsaság ilyenkor életet menthet.

A négy éve átadott hidegkúti mentőállomás
két járműve tavaly mintegy háromezer esetfeladatot látott el, de voltak, akiket hozzátartozóik vittek be a mentőkhöz segítséget
kérve. Az életmentő beavatkozások és kisebb-nagyobb sérülések ellátása mellett a
hidegkúti mentők sok gyermeket segítettek
a világra.
A mentőállomáson két gépkocsi teljesít
szolgálatot. Egyik a kisebb balesetekhez, a
másik – jól felszerelt – autó pedig a súlyosabb esetekhez riasztható.
Az utóbbi járművet vezeti Csordás Tibor, aki
a technika vívmányait kihasználva nemcsak
rögzíti egy-egy vonulásukat a fedélzeti kamerával, hanem az interneten közzé is teszi
a felvételeket.
– Annak, hogy videóra rögzítem az útjainkat, kettős célja van – hangsúlyozta lapunknak Csordás Tibor, aki nemcsak a mentőautó sofőrje, hanem egyben a mentőállomás
fejlesztéseit támogató Pesthidegkút és Környéke Mentőegyesület elnöke is. – Egyrészt
manapság nem árt, ha van bizonyíték arról,
hogy milyen helyzetben történt egy közlekedési baleset. A megkülönböztetett jelzéssel
ellátott járművek esetében sokkal nagyobb
annak a kockázata, hogy a sofőr veszélyes
helyzetbe kerül. Egyik autónkat például a
mentőállomás és a Máriaremetei út sarkán

Hidegkúti mentők a garázsban

törték össze. Másrészt azért is rögzítem az
útjainkat, hogy az internetre feltöltve megmutassam, milyen vezetői hibák miatt kényszerülnek a mentők lassításra, és miként lehetne elkerülni a hasonló helyzeteket.
A tapasztalt hidegkúti mentős hangsúlyozta: a sofőrök nagy része figyel, és segíti
a sürgős esethez rohanó autókat, mások szeretnének segíteni, de nem mérik fel időben,
hogy honnan érkezik a megkülönböztető
jelzést használó gépkocsi, és ahelyett, hogy
utat adnának neki, akaratlanul is elállják
azt. Csordás Tibor kitért arra is, hogy a fővárosban rengeteg a szirénázó jármű, sokan
szinte már immunisak rájuk, ugyanakkor
érthető, ha valaki nem tudja, honnan jön a
hang, mert (főleg a belvárosban) a sziréna
zaja egyszerre több helyről verődik vissza,
ráadásul a városban nagyon sűrű a forgalom,
és szűk a hely.
– Előfordul olyan is, szerencsére ritkán,
amikor valaki teljesen figyelmen kívül hagyja az igyekvő mentőautót. Aki kék fénnyel ellátott járművet vezet, már megedződött. Kö-

Szabálytalanul előző furgon akadályozza
a mentőt

télből kell lenniük az idegeknek. Mi sokkal
jobban figyelünk az úton, mint tennénk azt
személyautóban ülve. Az autósok már azzal is
nagyban segíthetik a munkánkat és az életmentést, ha irányjelzővel vagy lehúzódással
jelzik, hogy észlelték a mentőautót. A többi
már a mi feladatunk.
Csordás Tibor elmondta, hogy a II. kerületiek mindkét helyi mentőjárművet
felismerik az autók hátára nemrég felhelyezett PESTHIDEGKÚT feliratról, vagy a
kocsikra ragasztott 141-es, illetve 142-es
számokról. A mentős felvételei az ismert
videómegosztón (www.youtube.com, feltöltő: cstibor33) nézhetők meg.
Szabó G.

Égnek áll a hajunk!

Garantáltan égnek áll majd a közönség
haja az egri Gárdonyi Géza Színház vendégjátékában látható interaktív bűnügyi
vígjátéktól, amit ÁPRILIS 28-án 19 órai
kezdettel tekinthet meg a Klebelsberg
Kultúrkúria közönsége. Paul Portner Hajmeresztő című komédiáját Besenczi Árpád
állította színpadra.
Egy közönséges esős hétköznap délutánon véres bűntény történik Washing-

ton belvárosában. Az áldozat: az évszázad
egyik legnagyobb zongoraművésznője.
A történet szereplői: egy fodrászszalon
munkatársai és vendégei, akik egy nyomozás kellős közepén találják magukat.
Mindenki gyanús. A rendőrség akcióba
lép – és tanúként, a nyomozást aktívan
segítő társként ott a közönség, aki mindent látott...
Paul Portner társasjátéka Amerikában
kivívta a legnagyobb előadásszámot elért
produkció címét. A német író tollából
1963-ban kipattant színdarab eredeti
szándéka szerint pszichodrámának indult
annak demonstrálására, hogyan is működik az elme egy bűntényre való visszaemlékezés kapcsán, igen mérsékelt sikerrel, mígnem 1976-ban rá nem akadt két
amerikai színházi szakember, akik aztán

átdolgozásukkal 1978-ban elindították világhódító útjára a művet.
A darab igazi sikerének titka azonban a
szórakoztató krimiségén túl valójában az,
hogy a közönség aktívan részt vesz a színdarab „sorsának” alakításában, hisz a nézőtéren ülők kérdéseikkel – melyeket az
előadás szünetében, majd a második rész
alatt tehetnek fel – sarokba szoríthatják
a szereplőket, és egy jó kérdéssel bizony
lebuktathatják azt, aki a gyilkosságot elkövethette.
A színészeknek estéről-estére improvizálniuk kell az aznapi kérdések alapján a történet alakulását. Mivel nincs két
egyforma nézőtér, az események alakulásának pikantériáját az adja, hogy akire
tegnap ráterelődött a gyanú, az ma este
ártatlanul távozik.
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Zenei programok
a Klebelsberg Kultúrkúriában

Májusban a zenei programoké lesz a főszerep a hidegkúti
művelődési központban. A komolyzene-rajongóknak klas�szikus és modern zenei élményeket is kínálnak, a könnyűzene barátai pedig a nótától a megzenésített versen keresztül a
tangóig válogathatnak a Kutúrkúria kínálatából.
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MÁJUS 10., 16.00: Nótaest – Org
onavirágos tavaszi éjszakákon... Fellépők: Ötvös Klári,
Gáti Pál, Rezsnák Miklós,
Szabó Teréz. Közreműködik Hegedű
s Valér zongoraművész.
Díszvendég Kalmár Magda Kos
suth-díjas operaénekes.
MÁJUS 16., 19.00: Hidegkúti Tang
ó Szalon. Az est házias�szonya Bartha Katalin. Közrem
űködik a Tango Harmony
Zenekar, táncosok: Rózsa Fekete Rób
ert és Laurinyecz Fanni.
MÁJUS 17., 19.30: Kovács Kati-kon
cert. Kovács Kati a zene
területén sok műfajban otthono
san mozog. Ezt bizonyítja
több mint ötszáz felvétele. A
művésznő 2014. március
15-e alkalmából Kossuth-díjban
részesült.
MÁJUS 25., 19.30: Dalnokklub –
Versek, dallamok, gondolatok.
Házigazda: a Radványi–Balog–
Borzsák trió. Vendég: Jenei Szilveszter.
MÁJUS 31., 19.00: Groove&Voice
– Hang-tájkép. Közreműködik:
Lovász Irén: hang, Horváth Kornél: ütőhangszerek, altfuvola,
Mizsei Zoltán: hang, billentyűs
hangszerek.

Egy nap a gyermekekért

MÁJUS 24-ÉN 15 órától a Klebelsberg Kultúrkúriában a gyermekeknek szól majd minden előadás, muzsika és játék. A gyermeknap alkalmából a Kultúrkúriába látogat a Csodamalom
Bábszínház és a Kolompos együttes. A gyerekeket szórakoztatja
majd Pegazus mesés játéktára, a Tekergőtér – az izgalmas szerkezetek tere, a Játékos Tudomány - Furfangos csudavilág játszóház,
a Cirógató babafoglalkoztató, a Gömbölödő játéktár, valamint
kézműves játszóház és hempergő is várja majd a kicsiket.
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K OZMETIKA
Személyre szabott arckezelések.
Buday Krisztina / kozmetikus / 06 30 9337 669
Vogel Helen / biokozmetikus / 06 30 900 2843
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Tradicionális jóga

alapoktól a jógaoktatói szintig.

WWW.SIVANANDA.HU

K

www.facebook.com/www.sivananda.hu
•
Telefon: 06 30 689 9284
1028 Budapest, Szegfű utca 2.
joga@sivananda.hu

Pesthidegkút-Ófaluban
80 férőhelyes, emelt szintű szolgáltatást nyújtó
Idősek Otthonában egy és másfél szobás lakrészek
igényelhetők, 1–2 éves átmeneti elhelyezésre,
valamint tartós bentlakásra és rövidebb időtartamra
egészségügyi rehabilitáció céljára.
Biztosítunk:
• egészségügyi szolgáltatást,
• éjjel-nappali nővérfelügyeletet,
• dietetikussal készített étrendet,
• gyógytornát, stb.

1028 Budapest, Patakhegyi út 83–85.
Telefon: 397-2816
06 30 317-3713, 06 30 857-8969
senectuskht@t-online.hu
www.senectus.hu

S ÓKUCKÓ
Gyermek sóhomokozó, Relax szoba, Arctorna,
Talpmasszázs, Intimtorna, Süni zenebölcsi Nórival
Flabélos * Bejelentkezés: 06 1 952 2984
06 30 299 4776 * www.bioso.hu
F ODRÁSZAT , MANIKÛR
Vajk Mónika * Vincze Andrea * Antal Katalin
Sipka Ágnes * Mûköröm, Gel-lac, Shellac
Bejelentkezés: 06 70 428 7972
F ELNÕTT ÉS GYERMEK FÜL - ORR - GÉGÉSZETI
ÉS HOMEOPÁTIÁS MAGÁNRENDELÉS
Dr. Lehr Edina korszerûen felszerelt fül-orrgégészeti rendelõjében. * Bejelentkezés: (8-14 óráig)
06 1 308 8670 * 06 30 5770 771

T ESTI - LELKI EGYENSÚLY MEGÕRZÉSE
Pszichoszomatikus eredetû panaszok kezelése
Gerincfelmérés és korrekció
Bejelentkezés: 06 30 755 2245 * Erdei Tünde
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