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Ötéves a mentőállomás
A hidegkúti mentőállomás fennállásának
ötödik évfordulója alkalmából nyílt napot
tartott május 30-án a Pesthidegkút és Környéke Mentőegyesület a II. Kerületi Önkormányzat és az Országos Mentőszolgálat
támogatásával. A rendezvényen reggeltől
estig több százan vettek részt. A gyermekek
beülhettek a kiállított mentőautóba, valamint a II. Kerületi Rendőrkapitányság és a
Budakeszi úti II. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság gépjárműveibe. A gyerekeket arcfestés és aszfaltrajzverseny várta,
a mentők, a rendőrök és a tűzoltók közreműködésével pedig izgalmas mentési bemutatót tartottak a Hunyadi János utca és
a Máriaremetei út sarkán.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Kutyaügyességi pálya épül Pesthidegkúton

A Szabadság utcai Pokorny József Sportés Szabadidőközpont közvetlen szomszédságában, a Kadarka és az Áchim
András utca által határolt saroktelken
található régi salakos focipálya területét
eddig is kutyafuttatónak használták a
környékbeliek. Ezt a szabadidős tevékenységet fogadja be és emeli majd
magasabb színvonalra a nyár folyamán
kialakítandó új, kutyáknak szánt ügyességi pálya, amelyet II. Kerület Kártyával
lehet majd használni.
A fejlesztések két nagy részre oszthatók: a meglévő dolgok felújítására
és új eszközök telepítésére. Megmarad
a kutyák által már kitaposott futókör,
emellett felújítják a régi salakpálya mentén egykor felállított, de máig jó állapotban lévő oldalsó fémkorlátot, így az jól

használható lesz a kutyák kikötésére,
ill. várakozásra, pihenésre. Az építendő
uszoda területe felé jelenleg átjárást
biztosító kaput áttelepítik a Kadarka
utca felőli „főbejárathoz”, hiszen fontos szempont, hogy az agility-pályáról
ne legyen átjárás se a sportpálya, se a
tervezett uszoda felé.
Emellett új, a kutyák foglalkoztatására,
képességeik fejlesztésére szolgáló agility-eszközöket szereznek be és telepítenek nemzetközi agility-tapasztalatokkal
bíró, avatott szakértők bevonásával.
Hulladékgyűjtőket, kutyaürülék-gyűjtő
edényeket, valamint pihenőpadokat helyeznek ki, és a területet teljesen körülkerítik, bejárattal a Kadarka és az Áchim
András utca felé.
(Folytatás az 5. 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, 12. vk.

előzetes időpont-egyeztetés:
(06 20) 932-2925
E-mail: drcsabaip@gmail.com

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

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

Minden hónap első hétfőjén
17–18 óra között. Más
időpontra előzetes egyeztetés:
(06 20) 374-2086, e-mail:
skublicsne.alexandra@masodikkerulet.hu

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.,
a tetőtéri képviselői helyiség

Makra Krisztina
VÖK-tag, Fidesz–KDNP, 13. vk.

előzetes időpont-egyeztetés:
(06 30) 399-4558, e-mail:
makra.kriszta@t-online.hu

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

Városrendezési lakossági fórum

A II. Kerületi Önkormányzat meghívja a kerületi lakosokat
2015. JÚNIUS 30-ÁN KEDDEN, 17 ÓRAKOR tartandó lakossági fórumára. Téma: a Szabadság utca–Kadarka utca–Áchim
András utca–Máriaremetei út által határolt területre készülő
Kerületi Szabályozási Terv ismertetése. Helyszín: Klebelsberg
Kultúrkúria (1028 Templom utca 2-10.).

Összefogással a hidegkúti uszodáért
Hitelfelvétel nélkül építene uszodát Pesthidegkúton a II. Kerületi Önkormányzat, és ezáltal a környéken élők régi álmát
váltaná valóra. A képviselő-testület április 28-i ülésén úgy
döntött, hogy idén élni kíván a társasági adóról szóló törvényben foglalt lehetőséggel, amely a látványcsapatsportok
támogatásának adókedvezményét foglalja magában, és a lakossági igényeket kiszolgáló, a vízilabda-utánpótlás nevelésére épülő uszodát szeretne építeni Máriaremetén. Az
önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy ha nyer, és
sikerül a beruházás bekerülési összegét összegyűjteni, akkor biztosítja a 30 százalékos önerőt. A tervek szerint a fedett
uszoda és a tanmedence mellett kültéri medence is épülne.
Utóbbi vízilabda-mérkőzéseknek biztosítana helyet, nyáron
pedig strandként is üzemelne.

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

Egyéb fontos címek és telefonszámok
II. Kerületi
Rendőrkapitányság

1024 Rómer Flóris u. 10.

346-1800, 346-1821,
346-1840

II. Kerületi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság

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

ÜGYELETEK
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

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

cégek jelentkezését várják
A látványcsapatsport támogatása keretében az adózó
a látványcsapatsport országos sportági szakszövetsége,
ebben az esetben a Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ)
tagjaként működő sportszervezet, jelen esetben a 100%-ban
önkormányzati tulajdonú II. Kerületi Sport- és Szabadidősport Nonprofit Kft. részére támogatást (juttatást) nyújthat.
Kapcsolat, bővebb információ: Szentirmai-Zöld Máté
polgármesteri referens, szentirmai.mate@masodikkerulet.
hu, telefon: (06 30) 867-1915. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet (1024 Mechwart liget 1.), telefon: 346-5769.
Pesthidegkúti Kirendeltség: Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat (1028 Máriaremetei út 37.), telefon: 274-7491.

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.

Termelői piac Máriaremetén
Legközelebb JÚNIUS 27-ÉN, majd JÚLIUS 11-ÉN és 25-ÉN
(7–12 óra) tartanak termelői piacot a Cserkészház kertjében
(1029 Hímes u. 3.). A látogatók valódi piaci hangulatban,
bőséges áruválasztékból válogathatnak, a termelők portékáiból összeállított kínáló asztal mellett pedig egy jó
beszélgetésre is juthat idő.

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)
Szerkesztők: Ludwig Dóra, Péter Zsuzsanna, Szabó Gergely – Munkatárs: Szentirmai-Zöld Máté – Fotó: Soós Dániel
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Bemutató és nyílt nap a hidegkúti mentőknél
(Folytatás az első oldalról)

A gyerekeket többek között aszfaltrajzverseny,
arcfestés és csocsó várta

Az érdeklődőket az öt éve felépült mentőállomás munkatársai kalauzolták körbe,
és mutatták meg nekik a napi munkájukhoz használt életmentő készülékeket,
speciális berendezéseket a nyílt napon,
amelyre délutánig több százan érkeztek. Az eseményen részt vett Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési
képviselő, valamint Csabai Péter, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat elöljárója, illetve Makra Krisztina és Majorossy
Imréné VÖK-tagok.
A mentőbázis 130 millió forintos beruházással épült meg. A II. Kerületi Önkormányzat egy közel kétezer négyzetméter
alapterületű ingatlan térítésmentes használatba adásával és közel 100 millió forinttal járult hozzá a kétkocsis mentőállomás
felépítéséhez. A további, mintegy 30 millió
forintot, valamint az üzemeltetés költségeit az Egészségügyi Minisztérium, illetve
az Országos Mentőszolgálat biztosítja.

Nemcsak a mentők, hanem a II. kerületben szolgálatot
ellátó rendőrök és tűzoltók munkáját is megismerhették az érdeklődők. A mentési bemutatón egy balesetet
szenvedett autóból vágtak ki egy beszorult sérültet

Az ötödik születésnapra ünnepi torta járt.
A meglepetést Szentiványi Bence, a hidegkúti mentőállomás vezetője vette át Majorossy Imrénétől, a Pesthidegkúti Városrészi
Önkormányzat tagjától

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő is megtekintette a mentők napi feladatellátáshoz szükséges eszközeit.
Nem maradt el a vérnyomásmérés sem

Csordás Tibor mentőautó-vezető: – Nagy öröm, hogy
sokan eljöttek hozzánk. Az elmúlt
öt év alatt Pesthidegkút részévé
váltunk, a lakók örülnek, hogy
itt vagyunk, közel az otthonokhoz. Saját pólót is csináltattunk,
amelyre természetesen rákerült
a II. kerület címere is. A pesthidegkúti mentőállomás állománya 25 fő, nappal
öten, éjszaka hárman látnak el szolgálatot. Általában
mellkasi fájdalom, infarktusgyanú miatt riasztanak
minket, de gyakori a közúti baleset is. A II. kerület
mellett ellátjuk többek között Budakeszi, Páty, Telki,
Solymár és Pilisszentkereszt lakosságának mentését
is. A nyílt nappal célunk volt, hogy megmutassuk,
hogyan dogozunk, milyen felszereléseket használunk.
Így talán kevésbé ijednek meg az emberek, ha egyszer
szükségük lesz mentőre. Diákokat, gyermekcsoportokat
máskor is fogadunk előzetes bejelentkezés alapján.

TOVÁBBI KÉPEK ÉS VIDEÓK
a születésnapról a Pesthidegkút
És Környéke Mentőegyesület Face
book-oldalán. Aki támogatni szeretné az egyesületet, megteheti a 10104105-0634260001003001 számlaszámon (Budapest Bank).

Geri Zoltán: – Pasaréti lakosként
negyedik éve ápoljuk a kapcsolatot a
hidegkúti mentősökkel. Családunk lehetőségeihez mérten aktív támogatója
is a mentőállomásnak. Főleg a technikai eszközök fejlesztéséhez járultunk
hozzá, például GPS-készülékkel. Vártuk
ezt az alkalmat, és örömmel tapasztaltuk, hogy jól sikerült a nyílt nap.

Lovas Réka:
– Délelőtt és délután
is voltunk a nyílt napon. Nagyon tetszett
a gyerekeknek, sok
mindent láttunk
és sok mindent ki
lehetett próbálni.
A pesthidegkútiak
régi vágya volt, hogy
megépüljön a mentőállomás és közel
legyen a segítség.
Magunkénak érezzük, főleg három
gyermekkel, de szerencsére még nem
volt szükségünk a
mentősök segítségére.
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Szekérnyi könyv a Bánffy György emlékparkban
Magyar és világirodalmat, kötelező
olvasmányokat és szórakoztató könyveket egyaránt kínál a pesthidegkúti
Bánffy György emlékparkban június
3-án megnyílt könyvesszekér. Minden
könyv 300 forintba kerül.

A II. Kerületi Önkormányzat támogatásával
nyílt meg városrészünkben a Mozgó Könyvek
könyvesszekere. A Székelyföldről származó, felújított kocsira épült könyvesboltban
nagyjából ezer kötet közül válogathatnak az
érdeklődők.
Veress Márton, a közhasznú könyvterjesztést felkaroló Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület koordinátora a
megnyitón elmondta:
– A könyvesszekerek működtetése számunkra több mint kereskedés, szolgálat,
és amint mondani szoktuk, nem áruljuk a
könyveket, hanem terjesztjük. Vasárnap kivételével 7-21 óráig lehet könyvet vásárolni
nálunk 300 forintos darabáron. Nyitvatartási időn belül csak akkor húzzuk le a rolót,
ha szakad az eső, mivel a könyvek állagára
különösen vigyázunk. Ami nem található
meg a szekéren, de keresik, azt igyekszünk
mielőbb beszerezni. Nem ritka, hogy az antikváriumokban több ezer forintért kínált
kiadványokat is mindössze három darab
százforintosért adjuk.
A koordinátor hangsúlyozta, hogy sok
könyv érkezik felajánlóktól, de vásárolnak
is, és ha úgy alakul, magánházakhoz is kimennek megnézni egy-egy gyűjteményt.
Az ünnepélyes megnyitón részt vett Boda
István, a Közkincs egyesület elnöke, aki elmondta, hogy a II. kerületi helyszín a fővárosban a negyedik pont, ahol az olvasóközönség elérheti a mozgó könyvárusokat.
– Ahol már működnek a könyvvel megrakott szekerek, ott azt igazolják vissza, hogy
van létjogosultságuk. Próbáljuk könyvhöz
juttatni azokat, akik ma még keveset olvas-

nak, igyekszünk az internet világából egy
kicsit kimozdítani a fiatalságot, és szeretnénk visszaemelni a könyvolvasást a napi
szokások közé.
Az egyesület vezetője köszönetet mondott
a kerület segítségéért, mert mint említette,
Láng Zsolt polgármester az első szóra az ügy
mellé állt. A Pesthidegkút kapujában megnyílt könyvesszekér helyét a II. Kerületi Önkormányzat alakíttatta ki, és 150 ezer forintos
támogatással is segítette a könyvterjesztőket.
Városrészünket a megnyitón Csabai Péter,
a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat
elöljárója képviselte. Az elöljáró azt hangsúlyozta, hogy a 17 ezres lélekszámú Pesthidegkúton az önkormányzat évekkel ezelőtt
nagy átalakításba kezdett.
– Lebontattuk a lepusztult épületeket,
parkot alakítottunk ki, átépítettük a csomópontot, valamint itt valósult meg egy új
áruház, és jól halad a szolgáltatóház építése.
Köszönet, azért, hogy a Mozgó Könyvek szekere által a kultúra egy újabb szelete érkezett
Hidegkútra. A könyvesbolt megnyitásával
elindulhat egy folyamat, aminek eredmé-

Pesthidegkúti megemlékezés az összetartozás napján

A nemzeti összetartozás napján, június 4-én trianoni megemlékezést tartottak a máriaremetei Kisboldogasszony
Bazilika kertjében lévő Szent
Korona-dombnál. Az eseményen részt vett Láng Zsolt
polgármester és a pesthidegkúti képviselők, köszöntőt
mondott Tory Kálmán, a
Pesthidegkúti Polgári Körök
Szövetségének elnöke.
A trianoni békediktátum 95
esztendővel ezelőtti aláírására harangszóval, verssel,
énekkel, memoárokkal és lelkipásztori imával emlékeztek.

nyeként a Bánffy György emlékpark Pesthidegkút kulturális találkozóhelyévé válhat.
Az elöljáró úgy látja, hogy a könyvesszekér
Hidegkút kapujának újabb színfoltja lett, és
a Bánffy György emlékparkban immár nemcsak sétálni, hanem olvasni is lehet.

A Közkincs Egyesület
kiemelten közhasznú könyvterjesztésre
vásárol könyveket, könyvsorozatokat,
könyvtárakat, illetve fogad örömmel
könyvadományokat.

Lakásra is kimegyünk (az értékbecslés díjtalan),
és az alábbi könyvesszekereinknél is
átveszünk könyveket:
II. ker., Máriaremetei út,
Bánffy György emlékpark

X. ker., Kőrösi Csoma Sándor sétány,
a főposta mellett
XII. ker., Csörsz u. 18.
MOM Kulturális Központ főbejárata mellett
Telefon: (06 70) 670-7497
vagy (06 70) 339-0678

Német nemzetiségi nap
Pesthidegkúton

Mindenkit szeretettel vár a Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Alapítvány JÚLIUS 4-én 19 órától a hagyományos sváb bálba a Klebelsberg Kultúrkúriába (1028 Templom u 2-10.). Zenél a solymári Nosztalgia Party zenekar.
Másnap, JÚLIUS 5-én 15 órától német nemzetiségi
napot tart a II. Kerületi Német Önkormányzat ugyancsak a Kultúrkúriában. Közreműködik a taksonyi Takser
Spatzen zenekar, a Soroksári Férfi Népdalkör, a Solymári
Asszonykórus, a Sax Norbert és Berci harmonikaduó, a
Tarjáni Nemzetiségi Dalkör, a Kismarosi Tánccsoport, a
Soroksári Favágók, a Pesthidegkúti Német Dalkör, valamint fellépnek az Ökumenikus iskola és a Klebelsberg
Kuno iskola tanulói. A nemzetiségi nap délelőttjén 10.30tól megemlékezés lesz az ófalui templom kertjében, 11
órától pedig szentmisét tartanak a plébániatemplomban.
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Egy vidám délután a Klébiben

Május 30-án délután igazi gyermeknapi
kavalkáddal várta ifjú vendégeit a Klebelsberg Kultúrkúria. A Mesebolt Bábszínház egy klasszikus Vitéz László-előadást mutatott be, a Kolompos együttes
idén is megtáncoltatta közönségét, a Bóbita Bábszínház pedig olyan ügyességi
társasjátékokat hozott, amelyek állomásain különböző nehézségű feladatokkal
kellett megküzdeniük az apródoknak ahhoz, hogy lovaggá válhassanak. A Furfangos Csudavilág Játszóház és a Tekergőtér is
sok játékot, szórakozást és vidám pillanatot szerzett a gyermeknap vendégeinek.

Ovis focikupa

Augusztus végére készül el a pálya
(Folytatás az első oldalról.)
Az agility-pálya használói – egy egyszerű regisztrációt követően – II. Kerület
Kártyával nyithatják majd ki a kertkaput, így jó eséllyel megelőzhetőek
lesznek a rongálások, a szándékos károkozás.
A kerítésen kívül gyalogos közlekedési útvonal is rendelkezésre áll majd,
amely a nehéz domborzati viszonyokat
enyhítendő, a Kadarka és az Áchim
utca vonalában is emelkedő szakasz
levágását biztosítja azoknak a gyalogo-

soknak, akik a Bölény utcai buszmegálló
vagy a Francia Iskola felé, illetve felől
érkeznek; így nem a pályán megy majd
át, aki csak az utat akarja lerövidíteni.
A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat – tekintettel a régóta meglévő lakossági igényre is – egyhangúan
támogatta a kutyaügyességi pálya kialakítását.
Az agility-pálya – rövid kutyaügyességi bemutatóval egybekötött – ünnepélyes átadására a hidegkúti nyári
fesztivál keretében, augusztus 29-én
szombaton 16 órakor kerül sor.

Családi nap a gercsei templomnál

Május 30-án első alkalommal rendezték meg a
Pokorny József Sport- és Szabadidőközpontban a
Gyermeknapi Ovifoci Kupát. Ezen az eseményen
legkevésbé sem az eredmények, sokkal inkább a
sport, a gyerekek öröme számított. A Hidegkúti
SC csapatai mellett a szintén második kerületi
Pénzügyőr SE, illetve a Kőbányai ISE képviseltette
magát. A gyerekek élvezték a küzdelmeket, amelyekből rengeteg gól született. A torna végén az
eredményhirdetésen Dolhai István, a II. Kerületi
Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója mindenkit aranyéremmel és csokival jutalmazott. Mint
Apjok Gergely, a Hidegkúti Sport Club technikai
vezetője elmondta, jövőre – reményeik szerint még
több csapattal – ismét megrendezik a focikupát.

Egész napos programmal várták a Széphalom és a Pesthidegkút-Ófalu plébániák
híveit május 30-án a gercsei templomhoz. Mintegy százan érkeztek Szűcs Balázs plébános hívó szavára, hogy jobban
megismerhessék egymást a közösség
tagjai, együtt töltve egy tartalmas napot.
A gyerekek közös játékban, focin és akadályversenyen vehettek részt, a középkori
templomban szentmisét tartottak, a családi napot megelőző héten rendbe tették
a gercsei templomhoz vezető út mellett
egy évvel ezelőtt ültetett fák környezetét.
A II. Kerületi Önkormányzat képviseletében az eseményen részt vett Csabai Péter,
a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat elöljárója és Skublicsné Manninger
Alexandra képviselő.

Amatőr teniszverseny Hidegkúton

Május utolsó szombatján hagyományteremtő céllal rendezték meg a HK Open amatőr teniszversenyt.
A tornát Makra Krisztina önkormányzati képviselő és Gáspár Petra, a tenisziskola vezetője nyitotta meg.
A hangulat remek volt, családias légkörben folyt a színvonalas verseny. A gyermek-szülő párosok versenyén összesen hét csapat indult, az első helyezett a Ferenczy Gábor–Ferenczy Ádám páros lett. Az amatőr
páros versenyen nyolcan vettek részt, a dobogó legfelső fokára Bacsa László és Kárászi István állhatott fel.

KÖNYVELÉS
Egyéni és társas
vállalkozások teljes
körű könyvelése és
bérszámfejtése,
valamint
magánszemélyek
SZJA-bevallásainak
elkészítése.

Tel: (06 20) 463-9358
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Testvérvárosok üvegkönyve

Adyliget legszélső, szinte már vadregényes utcájában él Borbás Dorka üvegművész. A napokban fejezte be az újonnan
épült kelenföldi Boldog Meszlényi
Zoltán-templom üvegablakait. Június 23án pedig Tatán avatják fel Testvérvárosok
könyve című kompozícióját, amely egy
este világító, két méter magas üveglapokból álló térplasztika.

Eddig elsősorban beltéri munkái voltak láthatók magán- és középületekben,
ez az első igazi köztéri alkotása?
Készítettem már három síremléket is
üvegből, de valóban, a diploma óta eltelt 25
évben főleg belsőépítészeti megbízásaim
voltak: üvegtetők, portálok, térelválasztók,
lámpák és tükrök, illetve üvegdíjak. Szakmailag ezek is nagyon izgalmasak, hiszen
minden feladat egyedi, újabb kihívás elé
állít. Mindig igyekszem a megrendelő igényeire, személyiségére szabni a megoldásokat. És nagyon fontos számomra, hogy
technikailag innovatív legyek, vagyis kilépjek az „ólmozott üveg” sokszor elcsépelt
világából. Így a mozaiktól az üvegreliefen
át a tükörgrafikáig sokféle módon közelítem meg az üveget. Egyfajta misszióként
számomra az a legfontosabb, hogy – ha a
környezet megengedi – modern eszközökkel is az olyan klasszikus vizuális értékeket
közvetíthessem, mint a kalligráfia, az ornamentika, a figurális ábrázolás.
Hogyan nyerte el a megbízást?
Családomban három szobrász is van. Az
édesapám, az öcsém és a férjem. Köztük
nőttem fel, velük élek. Sokszor kísértett
már nagyobb, autonóm mű létrehozása,
míg kisebbeket mindig is készítettem. Az
üvegkönyvre a Nemzeti Kulturális Alapnál
pályáztunk Tata város önkormányzatával
közösen. A zsűri állítólag igen megörült
annak, hogy végre nem bronz zsánerszobor sorsa felől kell döntenie, hanem egy
olyanéról, ahol új és ritkán használt alapanyagot más művészi közlésmóddal fejeznek ki. Az üveg ebben a formájában egy
abszolút kortárs médium.
Mennyire kapott szabad teret a fantáziája?
Tematikailag kötött volt a megbízás, Tata
testvérvárosait kellett bemutatni. Így a szövegmennyiség és a címerek eléggé behatároltak. De úgy érzem, hogy ez csak a kezdet,
egy tanulmányút első, fegyelmezett lépése.
Sokan rácsodálkoztak már az üvegkönyvre,
megdicsérték. Ha sikere lesz, akkor egy
következő alkalommal még nagyobb bizalmat és szabadabb kezet kaphatok. Jelenleg
is egy köztéri szoborpályázaton dolgozom,
ezúttal Dabas kért fel.
Férje, Lukácsi László szintén üvegművész. Segítenek egymásnak ötletekkel,
véleménnyel?

Ő teljesen autonóm képzőművész, a
műtermébe elvonulós alkotó. Üvegszobrászként nemzetközi galériáknak dolgozik
több mint harminc éve. Szakmai kapcsolatunk inkább egyoldalú, azaz én segítem őt
a nélkülözhetetlen és – sajnos – rengeteg
adminisztráció átvállalásával, a kapcsolattartással, az anyagbeszerzések, fotózások
intézésével, kiadványok készítésével. Bár
ez utóbbiban már egyre több szerepet vállal nagylányunk, Liza is, aki animációszakos.
Ezek szerint a gyerekek továbbviszik a
mesterséget?
Lányunk, Liza húszéves, minden porcikájában talentum. Kiskora óta lelkes as�szisztenciánk, félszavakból is megértjük
egymást. Boldizsár fiunk a Rákóczi gimnáziumba jár. Ő a család nagybetűs sportolója, válogatott floorballjátékos. Büszke
ránk, de szerintem inkább csodabogárnak
tart minket. Fura ez a genetika!
Húsz éve költözött át a pesti belvárosból Budára. Miért éppen Adyligetre?

A szabadúszó életforma nem igényli a
napi városba járást. Én a Gellérthegyen
születtem, csak később lettem Kodály köröndi, tehát mondhatni, hogy mindkettőnknek budai gyerekkora volt. Imádjuk
a hegyeket, a zöldet, a kicsit csendesebb,
vidéki, lokálpatrióta életformát.
Jut ideje közösségi életre és arra, hogy
részt vegyen Pesthidegkút kulturális,
szellemi életében?
Most szerencsére rengeteg a munkám,
de a Klébi kiállításaira, irodalmi estjeire
azért rendszeresen elszaladok. Kiállításain is többször szerepeltünk. Nagy kincs
egy ilyen lelkes és minőségi programokat
közvetítő intézmény a közelben. Amikor
arra járok, gyakran ábrándozom arról,
hogy egyszer akár a Kultúrkúria vagy a
Klebelsberg kastély parkjában is lehetne
egy alkotásom. Tudtommal sok kolléga
él a kerületben, izgalmas lehetne itt egy
szoborpark. Nem tudom, lehet, hogy ez
utópia?
Verrasztó Gábor
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Bemutatkoznak a hidegkúti
körzeti megbízottak

A II. Kerületi Rendőrkapitányság körzeti megbízottai személyes
elérhetőségeiken és központi mobiltelefonon várják a lakosság
észrevételeit, bejelentéseit, illetve a bűnmegelőzés szempontjából fontos információkat.

I. számú körzet, Pesthidegkút:

Budape st közigaz gatási határa, Nagyko vácsi, Solymá r és
Budakeszi felé, valamint az erdők (Petneházy-rét, Hárs-hegy,
Vadaskert, Erzsébetliget) által határolt terület.

Budai Tímea

rendőr főtörzsőrmester
telefon: (06 70) 489-3430

Homa-Nagy Anita

Dupcsák Viktor

rendőr főtörzszászlós
telefon: (06 70) 489-3424

Móré Csaba

rendőr főtörzsőrmester
telefon: (06 70) 489-3441

rendőr törzsőrmester
telefon: (06 70) 489-3435

Porcsin Csaba

Vámos György

rendőr zászlós
Telefon: (06 70) 489-3429

rendőr törzsőrmester
telefon: (06 70) 489-3442
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Visszaemlékezés Ausztriából

A hidegkúti tárogatós nyomában
Emlékeim a Lomb utcából címmel jelent meg tavaly
írás a Budai Polgár augusztus 22-i számában, amelyben Török András István gyermekkorának Hidegkúton eltöltött szép pillanatairól emlékezett meg,
hangsúlyozva egy ismeretlen tárogatós szívhez szóló játékát. A 2014. november 21-én megjelent Hidegkúti Polgár hasábjain közzétett cikkében újabb
részletek derültek ki a titokzatos tárogatósról. A napokban Ausztriából érkezett szerkesztőségünkhöz
egy olvasói levél, amelyből végre kiderülhet, ki a titokzatos tárogatós.

Kedves Török András István!
Apám, Ambrózy Iván az orosz fogság után az operaház díszlettervezőjeként dolgozott.
Tízéves lehettem, mikor Pesthidegkútra költöztünk. Gyermekés fiatalkorom legszebb emlékei fűződnek oda. Felettünk emelkedett a „kis hegy”, egy természeti csoda, hatalmas gömbölyű sziklákkal, ahol kölyökként mint indiánok küzdöttünk egymással.
Akkoriban nem volt vízvezeték, az ivóvizet a Hidegkúti útról
kellett hordani, a mosdáshoz, mosáshoz szükségeset a ciszternában gyűjtött esővíz szolgáltatta.
Az elemi iskolát a Kossuth utcában végeztem, a szeretett Váradi tanító néni próbált oktatni és fegyelmezni. Osztálytársaim között volt Siklósi Lajos, a lányok közül Korsós Piroska, Döller Erzsi,
Dezséni Márta – mindegyikbe szerelmes voltam. Később, a remetekertvárosi iskolába kerültem, onnan a Rákóczi gimnáziumba.
Jó barátom volt Forgó Sanyi, az utcánk végén a Lerner fiúk, és
a körünkbe tartozott egy kedves kislány, Krebesz Ica. Az utcánkból a Maros fiúk és Termes Attila. Idősebb, szeretett barátom volt
Zászlós Levente. Már az Arad utcában laktunk, mikor egy végtelen kedves házaspár megvette a felettünk lévő ingatlant: Sebőkék.
Apám sok neves művészt ismert, aki gyakran járt nálunk.
A közelünkben élt visszahúzódva Kacsóh Pongrác özvegye, Kodály Zoltánt pedig a debreceni Csokonai színházban ismertem
meg a Háry János próbáinál. Évekkel később kérdezte, hogy mi
van apámmal. Sajnos, nem tudtam neki jót mondani. Akkoriban nagy hiba volt megtagadni a pártba való belépést, de ő művész akart maradni. Apám csak a művészetnek élő ember volt. A
tárogatót azonban nem ő – mint a korábban megjelent visszaemlékezésben szerepel – szólaltatta meg, hanem szomszédunk, egy
Merényi Ferenc nevű, az akkori rendszer által félreállított geodéta mérnök. Esténként felment a telkük végébe, a kis hegy oldalára és csodálatosan játszotta a Krasznahorka büszke vára című
dalt. Nekem ő Feri bácsi volt, szerettem a pipafüstje szagát. Néha
zsebpénzhez juttatott, mikor én tartottam neki a lécet a telkek felmérésénél. Felesége Erzsi néni volt. A házukat később egy család
kapta meg. Feri bácsi, sajnos, túl korán meghalt, de még előtte
megpróbálta a fejembe verni a matematikát. A fiukkal, Győzővel
együtt jártunk a repülőtérre, ő később híres pilóta lett. Régi szomszédaink közül már vagy csak kevesen élnek, vagy elköltöztek, de
a Sebők családból még ottmaradt Jutka, Győző húga.
Amíg az ember gyerek vagy fiatal, a jövőnek él, tervez, álmodozik: mozdonyvezető, sarkkutató, pilóta vagy valami híres hős
akar lenni, öregkorában pedig az emlékekből, a múltból él.
Ambrózy Iván
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