
Bál a fánk jegyében
Tizennegyedik alkalommal rendezte meg 
a Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsé-
ge (PPKSZ) tavaszköszöntő, télbúcsúztató 
bálját, amelynek ezúttal is a Klebelsberg 
Kultúrkúria adott otthont. Az idei rendez-
vény fővédnöki tisztét a televízióból jól is-
mert „gasztroangyal”, Borbás Marcsi látta 
el. A köszöntők, az ünnepi műsor és az íz-
letes vacsora után hajnalig ropták táncot a 
városrész ifjabb és idősebb polgárai.

A XIV. Pesthidegkúti Polgári Farsan-
gi Bálra idén is szép számmal érkeztek 
vendégek, akik sós és édes süteményt is 
hoztak magukkal, hogy ezzel is gazda-
gabbá tegyék a fánk jegyében zajló táncos 
mulatságot. A  bál védnöke Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési 
képviselő és Láng Zsolt, kerületünk pol-
gármestere volt. Díszvendégként köszön-
tötték a 2010-ben elhunyt díszpolgárunk, 
Bánffy György színművész özvegyét, a 
PPKSZ tiszteletbeli elnökét, Bánffy Tilda 
asszonyt, Bakondi György miniszterelnöki 
főtanácsadót, Becsey Zsolt helyettes állam-
titkárt, Csabai Pétert, a II. Kerületi Ön-
kormányzat hidegkúti városrészi önkor-
mányzatának elöljáróját, Matolcsy Kálmán 
érseki tanácsost, Fodor Viktor evangélikus 
és Kovács Gergely református lelkészt, va-
lamint Kondor Katalin újságírót.

(Folytatás a 3. oldalon.)
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Hidegkúti Rendészeti központ

Városrendészet

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

Szociális és Gyermekvédelmi Iroda
Pest hi deg kúti ügyelete

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

Pest hi deg kúti 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@masodik-
kerulet.hu

Pest hi deg kúti 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

Kormányablak 
Pest hi deg kút 
1029 Bátori László u. 2. 

Időpontfoglalás 
www.magyarorszag.hu
Tel.: 896-3480, 896-3297, 
795-8508

Hétfő 7.00–17.00,
kedd: 8.00–18.00,
szerda: 8.00–20.00,
csütörtök: 8.00–18.00,
péntek: 8.00–15.00

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 Pest hi deg kúti 
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

hIDEGKÚTI POLGÁR – A Budai Polgár Adyligeten, Budakeszi-erdőn, Budaligeten, Erzsébetligeten, Erzsébetteleken, Gercsén, Kőváron,
Máriaremetén, Pest hi deg kút–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

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
Az év első bolhapiacát FEBRUÁR 27-én szombaton 9–12 óra kö-
zött rendezi meg Pesthidegkúton a Klebelsberg Kultúrkúria Vi-
notékájában (1028 Templom utca 2–10.) a Budaligeti Polgári Kör. 
Az árusításhoz előzetes bejelentkezés szükséges, helyfoglalás 8 és 
9 óra között. A vásár keretében továbbra is gyűjtenek régi hasz-
nálati eszközöket és archív dokumentumokat egy leendő Pesthi-
degkúti Helytörténeti Közgyűjteményhez. A  felajánlott anyagok 
regisztrálásáról, tárolásáról vagy másolásáról gondoskodnak, a 
felajánlókkal megállapodást kötnek. További információ és je-
lentkezés: Simon Imre, tel./fax: 376-9325, (06 20) 978-0298, 
e-mail: imericus3@t-online.hu.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint február 
1-jén nem sokkal 10 óra előtt a Máriaremetei út és a Kassa út ke-
reszteződésében egy utánfutós személyautó elgázolt egy kerékpárral 
közlekedőt. A gázoló anélkül, hogy meggyőződött volna a sérült álla-
potáról, elhajtott. A baleset következtében a kerékpáros olyan súlyos 
sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A  rend-
őrök még aznap elfogták azt a férfit, aki a megalapozott gyanú szerint 
ütközött a kerékpárossal, majd segítségnyújtás nélkül továbbhajtott.

Halálos gázolás a Máriaremetei úton

Termelői piac Máriaremetén
Legközelebb FEBRUÁR 13-án, azt követően pedig MÁRCIUs 
12-én és 26-án 7.30–12 óra között tartanak termelői piacot 
a Cserkészház kertjében (1029 Hímes utca 3.). A látogatók 
bőséges árukínálatból válogathatnak, a termelők kínáló-
asztala mellett pedig igazi piaci hangulatban jó beszélge-
tésre is juthat idő. Szilágyi Zsolt, a máriaremetei helyi piac 
üzemeltetője és segítői felhívják a figyelmet: aki hazai 
agrártermékeket vásárol, az továbbra is a hazai gazdacsa-
ládokat segíti, és jó minőségű, ismert eredetű élelmiszert 
tehet családja asztalára.
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(Folytatás az első oldalról.)

A bálozókat házigazdaként Láng Zsolt 
polgármester köszöntötte. Mint mondta, 
ilyenkor, év elején kívánságainkat szoktuk 
megfogalmazni. A  polgármester egy há-
roméves és egy háromhetes kisfiú édes-
apjaként kicsit több alvást kívánt magának, 
a bálozóknak és a II. kerület polgárainak 
pedig azt, hogy a nehézségek ellenére is 
végezni tudják munkájukat, amelyet egy 
közös értékrend, az összetartozás- és a 
nemzeti érzés hat át. Láng Zsolt utalt arra 
is, hogy a kormányzat támogatásával olyan 
jelentős projektek megvalósulása várha-
tó Hidegkúton, mint a régen várt uszoda, 
amelynek építése még az idén elkezdődhet. 
A polgármester beszédében említést tett a 
szintén hidegkúti polgár, Szilágyi Zsolt kez-
deményezéséről, ami a Szent János kórház 
fejlesztését, és ezzel a II. kerületiek jobb 

egészségügyi ellátását tűzte ki célul. A be-
szédet követően Borbás Marcsi megnyitotta 
a bált, amelynek műsorát a HÖLPP (Húsz 
Önkéntes Lelkes Pesthidegkúti Polgár) 
adta, és témája természetesen a fánk-
készítés mikéntje körül forgott. A PPKSZ 
elnöke, Tory Kálmán is üdvözölte a XIV. 
farsangi mulatság résztvevőit, és beszélt 

Hidegkút nemrég felfedezett kincséről, a 
Szentlélek-templom orgonájáról, amely-
nek megmentésére a lokálpatrióták egye-
sületet hoztak létre. 

Ezután következett a vacsora, amelynek 
elköltését követően már semmi sem akadá-
lyozta a hajnalig tartó jó hangulatú, zenés, 
táncos mulatságot.

Hajnalig tartott a farsangi mulatság

– Nagy megtiszteltetés, hogy bíboros úr az 
egyházon belüli legmagasabb elismerést 
jelentő kanonoki címet adományozta negy-
venéves papi szolgálatomért és lelkipász-
tori munkámért – mondta el lapunknak 
Esterházy László, a máriaremetei bazilika 
plébánosa. – 1975-ben szenteltek pappá, 
első állomásom a Pest megyei Bernece-
barátiban volt, majd az esztergomi Szent 
Anna-templomban, valamint a Vörösvári 
úti és a Kassai téri templomban szolgáltam. 
Az egyházmegyei helynökségen hét évig 
voltam titkár, utána a Bakáts téren káplán. 
Máriaremetén 1998-tól vagyok plébános 
– mondta.

Esterházy László esperesi feladatokat is 
ellát az esperesi kerületében, ahol tizen-
négy plébánia tartozik az egyházszervezeti 
egységhez. Feladata, hogy látogassa a plé-
bániákat, figyeljen a működésükre és el-
lenőrizze adminisztrációjukat.

Kanonok lett a máriaremeti bazilika plébánosa
Erdő Péter bíboros tavaly megújította az Esztergomi Főszékesegyházi Káptalant, és a 
sokéves lelkipásztori szolgálat elismeréseként kinevezte Esterházy László, Verőcei Gá-
bor, Urbán Gábor és horváth Zoltán István atyát a testület tagjává. A protonotárius ka-
nonokokat január 16-án iktatta be Gaál Endre nagyprépost az esztergomi bazilikában.
 

Az egyházi feladatok és a lelkipásztori 
szolgálat mellett a plébánia, a templom és 
környezete fejlesztését is fontos feladatnak 
tekinti.

– A Máriaremetén töltött mintegy 18 év 
során igyekeztem a papi teendők mellett 
a plébánia és a templom környezetének 
fejlesztésével is foglalkozni. Mindenki-
vel sikerült jó kapcsolatot kialakítanom, a 
hívekkel, a civil szervezetekkel és az ön-
kormányzattal együttműködve sok min-
dent sikerült megvalósítani. Amikor ide-
kerültem, az esti misén kevesen voltak, de 
nem is csoda, mert a sötét parkon át nem 
szívesen jöttek a templomba. A II. kerület 
sok mindenben segítette a helyi közösség 
törekvéseit, támogatásával azóta van járda 
és közvilágítás, valamint kiépült a térfigye-
lőkamera-rendszer.

A plébános kiemelte a Templomker-
ti esték – Művészek a templomért nevű 

programsorozatot, amely amellett, hogy 
kulturális rendezvény, a templomkert és a 
bazilika szépítését szolgálja. Az adományo-
kat mindig egy-egy kitűzött célra fordítják, 
legutóbb a Hímes utcai kereszt felújítását 
finanszírozták belőle. A templom közössé-
ge már most megkezdte az előkészületeket 
egy jubileumi programra. Jövőre lesz het-
ven éve, hogy Mindszenty József bíboros, 
hercegprímás meghirdette a Boldogasz-
szony évét, melynek keretében országszerte 
zarándoklatot tartottak, így Máriaremetére 
is, ahová a bíboros százezer főt vezetett.

Szintén a finom süteményre utalt az esti kvíz-
játék fődíja: a Frer cukrászda egy hatalmas 
fánkot formáló tortakölteményt készített a 
nyertesnek

Bakondi György, Varga Mihály és Láng Zsolt is a bál vendége volt
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Már a kezdetektől nagy volt az érdeklődés 
a Hűvösvölgyi Szolgáltatóházban tavaly év 
végén megnyílt Kormányablak iránt, ame-
lyet naponta mintegy nyolcvanan keresnek 
fel. Herczeg Julianna, Budapest Főváros Kor-
mányhivatala II. Kerületi Hivatalának he-
lyettes vezetője lapunknak elmondta: napról 
napra nő az ügyfelek száma, akik leggyakrab-
ban személyiokmány-ügyintézés, és gépjár-
művel kapcsolatos ügyintézés miatt jönnek. 
Hozzátette, sok fiatal azért érkezik az irodá-
ba, hogy ügyfélkaput létesítsen, amelyet a 
felvételi eljárás során használhat. A helyet-
tes vezető beszélt arról is, hogy az ügyfelek 
visszajelzései pozitívak, örülnek, hogy már 
lakóhelyükön intézhetik ügyeiket. 

A decemberi átadás idején országosan 225 
helyszínen működött Kormányablak azért, 
hogy az állampolgárok minél gyorsabban és 
kényelmesen, kulturált körülmények kö-
zött intézhessék ügyeiket. A II. kerületben 
tíz évvel ezelőtt a Margit körúton nyílt meg az 
első okmányiroda, a második Kormányablak 
Hűvösvölgyben a II. Kerületi Önkormányzat 
70 millió forintos finanszírozásával jöhetett 
létre. A hivatal megnyitása része a Hidegkút 
Kapuja-projektnek, amelyet az önkormány-
zat azért hozott létre, hogy a pesthidegkú-
tiak számára modern városrészközpontot 
teremtsen.

Lapunk megkeresésére a Magyar Posta Zrt. 
szóvivője, Apáti-Tóth Kata arról tájékozta-
tott, hogy a Hűvösvölgyi Szolgáltatóházban 

Népszerű a pesthidegkúti Kormányablak és a posta
A Pesthidegkúti Közösségi házból, 
amely a Pesthidegkúti Városrészi Ön-
kormányzat székhelyéül szolgál, a köz-
elmúltban kiköltözött az okmányiroda, 
amely így a hűvösvölgyben, a hüvi 
szolgáltatóházban működik tovább, 
immár Kormányablakként, meghosz-
szabbított nyitvatartással és szélesebb 
szolgáltatási körrel. Az épület I. emele-
tén január elején posta is nyílt, ahol a 
levélfeladás és csekkbefizetés mellett 
biztosítási és egyéb szolgáltatások is 
elérhetőek.
 

január elejétől működő posta nyitvatartási 
ideje előreláthatólag február 15-től módosul: 
a posta hétköznaponként tovább, 8-19 óráig 
tart nyitva, szombaton változatlanul 10-14 
óráig. Mint a szóvivő jelezte, az eddigi ta-
pasztalatok alapján a legforgalmasabb idő-
szak hétköznap 10-12 és 13-15 óra között van, 
a legelső (8-9) és a legutolsó (17-18) nyitva-
tartási órák forgalma a legalacsonyabb. Át-
lagos hétköznapokon mintegy ötszáz ügyfél 
keresi fel a postát. Az egy héten belüli elosz-
lás szerint a hétfői nap a legforgalmasabb, a 
hét további napjain csökken az igénybevétel. 
Hozzátette: a Hüvi postáján az ügyfelek jel-
lemzően a csekkbefizetési szolgáltatást ve-
szik igénybe.

Miután a Hüviben Kormányhivatalként 
tovább működő okmányiroda kiköltözött a 
Máriaremetei út 37. szám alatti Pesthideg-
kúti Közösségi Házból, jelenlegi bérlője, 
a Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola 
jelezte, hogy a jövőben több termet is sze-
retne bérbe venni, vagyis a teljes tetőteret 
használná. A Pesthidegkúti Városrészi Ön-
kormányzat (VÖK) támogatja a Zenede azon 

törekvését, hogy a II. Kerületi Városfejlesztő 
és Beruházás-szervező Zrt. tulajdonában és 
kezelésében lévő Pesthidegkúti Közösségi 
Ház teljes tetőterét bérlőként használhassa. 
Ennek érdekében a városrészi önkormányzat 
irodája leköltözött az alsó szinten található 
kisebb irodába. A vele szomszédos nagyobb 
(egykori okmányirodai) helyiségben lebo-
nyolíthatóak a részönkormányzati ülések, 
tanácskozások. Szintén ide, a nagyobb iro-
dahelyiségbe költözött az Internet kortalanul 
tanfolyam, minden eszközével együtt.

Az épület funkcióinak fentiek szerint tör-
ténő átrendezését azzal a feltétellel támogat-
ta a VÖK, hogy a szintén e házban működő 
Komposztáló Kerület Program és a Hidegkúti 
Nyugdíjasklub klubdélutánjainak, összejö-
veteleinek, rendezvényeinek megtartását 
zavartalanul biztosítani kell az épületben.

Az új helyzethez igazodó felállásban tehát 
a tetőtér kizárólag a zeneiskola, míg az alsó 
szinten található kisebb irodahelyiség kizá-
rólag a VÖK részére van fenntartva. Az alag-
sori nagyobb helyiséget multifunkcionálisan 
lehet üzemeltetni: elsőbbségi használatban 

A HŰvÖsvÖlgyi sZOlgálTATóHáZ 
– Hüvi (1029 Bátori László utca 2.) hétfőtől 
péntekig 10-19-ig, szombaton 10-17-ig tart 
nyitva. Az egyes üzletek nyitvatartása ettől 
eltérő lehet.
A PEsTHiDEgKúTi KORmányAblAK 
hétfőn 7–17, kedden 8–18, szerdán 8–20, csü-
törtökön 8–18, pénteken 8–15 óráig tart nyitva. 
Telefon: 896-3480, 896-3297, 795-8508, idő-
pontfoglalás: www.magyarorszag.hu. 
A POsTA nyiTvATARTásA: hétfőtől pénte-
kig 8-18-ig (február 15-től 8-19-ig), szombaton 
10-14-ig. Vasárnap zárva. Telefon: 394-3451, 
265-5074, e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu.

A Pesthidegkúti Közösségi Házból elköltözött
az okmányiroda, de közösségi funkciója bővült

A Hüvi első emeletén posta is nyílt január elején, 
februártól hosszabb lehet a nyitvatartás

Napról napra nő a pesthidegkúti
Kormányablak ügyfeleinek száma
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Népszerű a pesthidegkúti Kormányablak és a posta

a VÖK és az internettanfolyam számára áll 
rendelkezésre, de egyéb közösségi funk-
ciókat, bérlőket is kiszolgálhat. A középső 
szinten – a számítógépes eszközök alagsorba 
költöztetésével, és összecsukható, könnyen 
mobilizálható asztalok, székek beszerzé-
sével – pedig berendezhető, könnyebben 
működtethető lesz a jövőben az a jelenleg 
nehézkesen megvalósuló funkció, amely 
kamarakoncertek, előadások, bemutatók, 
lakossági fórumok, nyugdíjas klubdélutánok 
megtartását szolgálja.

Ha az új modell működőképesnek bizo-
nyul, vagyis az épület fenntartási költségei 
bérlői konstrukcióban megtermelhetőek, 
hosszabb távon – energetikai korszerűsí-
tési pályázati források bevonásával – akár 
modernizálható, felújítható is lesz az épü-
let, illetve új, közösségi funkciók is otthonra 
lelhetnek majd itt.

ZAlymUs vinCE: 
– Bár én magam még 
csak kívülről láttam az új 
hűvösvölgyi szolgáltató-
házat, nagyon örültem, 
hogy megnyílt. Nekünk, 
hidegkútiaknak nagyban 
megkönnyíti az életünket, 
és az, hogy még egy postá-
val is gazdagodott a szolgáltatás, külön bónusz! 
A feleségem már többször is járt a Hüviben, 
szépnek, korszerűnek látta, nagyon tetszett neki.

OsZlánsZKi TAmás 
TibOR: – Nekünk, akik 
évtizedek óta Hidegkúton 
élünk, nagy szívfájdalmunk 
volt szűkebb hazánk kapu-
jának siralmas látványa. 
Ehelyett most szép, ren-
dezett lett a környék, és a 
szolgáltatóházzal minden 
szükséges szolgáltatás is könnyen elérhetővé 
vált számunkra. Nagyon lényeges, hogy min-
den – beleértve a postát és az okmányirodát 
– egy helyen van.

TiFingER gAbRiEllA: 
– Többször jártam már a 
hűvösvölgyi szolgáltató-
házban, és teljes mérték-
ben meg vagyok elégedve 
vele. Kellemes, családias és 
pont a megfelelő üzletek, 
szolgáltatások vannak egy 
helyen. Éppen az előtt járt 
le a személyi igazolványom, hogy megnyílt vol-
na a Hüvi, így sajnos még be kellett mennem 
a városba, de a jövőben biztos, hogy mindent 
ott intézek majd!

Második alkalommal rendezte meg a Hi-
degkúti Karnevált a Hidegkúti Családi 
Iránytű Egyesület január 31-én a Pokorny 
József Sport- és Szabadidőközpont Közös-
ségi Terén. Hagyományteremtő céllal ta-
valy tartották meg elsőként a télbúcsúzta-
tót, amely az érdeklődésre való tekintettel 
idén sem maradhatott el.

– A tíz édesanya által alapított egyesü-
letünk olyan programokat álmodott meg, 
amelyekről azt gondoltuk, hogy nem hi-
ányozhatnak a közösségi élményt kereső 
hidegkúti emberek életéből – hangsúlyoz-
ta Kovács Ágnes, az egyik szervező. –  Ha-
sonló indíttatásból tartjuk meg évente a 
Hidegkúti Sportparádét és a Hidegkúti 
Pikniket is. Az események célja, hogy kö-
zelebb hozzuk egymáshoz a környékbelie-
ket és a családokat.

A karneválon színes programokat kí-
náltak: versenyt tartottak a jelmezben 
érkezőknek és az otthon készült kiszebá-
boknak egyaránt, a gyerekek kézműves 
foglalkozás keretében narancsfigurákat 
készíthettek, kvízjáték várta őket, vidám 
perceket szerzett a fánkevőverseny, a Ba-
rankai lovastanya jóvoltából pedig folya-
matosan lovaskocsizhattak. Az idő ugyan 
nem volt hideg, de az este beálltával, a 
hagyományoknak megfelelően, egy óriás 
kiszebáb elégetésével igyekeztek elűzni a 
borongós időt a karneválozók. 

Vidám hangulatban telt a Hidegkúti Karnevál
A programhoz az önkormányzat intéz-

ményei, a Pokorny József Sport- és Sza-
badidőközpont és a Kultúrkuria, valamint 
civilek nyújtottak támogatást. Az önkor-
mányzat részéről Csabai Péter, a Pesthideg-
kúti Városrészi Önkormányzat elöljárója 
és Skublicsné Manninger Alexandra képvi-
selő vett részt a rendezvényen.

A Pesthidegkúti Közösségi Házból elköltözött
az okmányiroda, de közösségi funkciója bővült
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Ne adjunk esélyt a bűnözőknek!
Közbiztonsági lakossági fórumot tartottak Pesthidegkúton

A II. kerületi Rendőrkapitányság képviselői 
elsőként rövidfilmek segítségével demonst-
rálták a jellemzően az időskorúak sérelmére 
elkövetett bűncselekményeket, valamint az 
azokkal szembeni helyes magatartást. Seres 
Ernő rendőr alezredes felhívta a figyelmet 
arra, hogy ellenőrizetlenül ne engedjünk be a 
lakásunkba idegeneket. Jellemző trükk, hogy 
jól öltözött, megnyerő modorú személy, vagy 
személyek azt állítják: nyereményt hoztak, 
vagy olcsó termékekkel házalnak. Elmondá-
sa szerint, amennyiben rendőr áll az ajtónk 
előtt, lehetőség van az ismert telefonszámo-
kon annak valódiságát ellenőrizni. Győződ-
jünk meg róla, hogy aki bekopogtat, tényleg 
az-e, akinek mondja magát. Gyanús személy 
vagy körülmény esetén kérjünk közvetlen 
segítséget a környezetünktől, vagy tegyünk 
bejelentést a 112-es segélyhívó számon. Ha 
a tolvajok bejutottak a lakásba, az ott lakó ki-
szolgáltatott helyzetbe kerül, és figyelmének 
elterelésével (vizet kérnek, a mellékhelyisé-
get keresik) a bűnözők eltulajdoníthatják a 
fellelt értékeket, készpénzt. 

A rendőrök a hallgatóságnak matricát osz-
tottak, amelyet a bejárati ajtó belsejére lehet 
felragasztani, és arra hívja fel a figyelmet, 
hogy ne nyissunk ajtót, amíg nem tudjuk, 
kivel állunk szemben, valamint használjuk 
az ajtóláncot és a kukucskálót.

A kapitányság vezetője külön felhívta 
a figyelmet a trükkös tolvajok telefonos 
módszerére, amikor – többnyire az éjsza-
kai órákban – a kiszemelt idős áldozat uno-
kájaként, vagy annak egyik ismerőseként 
keresik a nagyszülőket, és különböző bal-
esetekre hivatkozva kérnek pénzbeli „se-
gítséget”. A sértettek ijedtségét és segítő 
szándékát kihasználva utalnak arra, hogy 
az unokájuk csak ennek a segítségnek kö-
szönhetően tud kikerülni az adott helyzet-
ből, a pénzért (értékekért) pedig az unoka az 
egyik – nagyszülő által nem ismert – barátját 
küldi el. Sajnos, nem eredménytelenül pró-
bálják meg kihasználni a hozzátartozójukért 
aggódó nagyszülők rémületét, így már sok 
millió forinttal és nagy értékű ékszerrel si-
került becsapniuk idős embereket.

Seres Ernő megjegyezte, tapasztalatuk 
szerint a II. kerületi lakók felkészültek, sok 

Városrészünk, és azon belül Pesthideg-
kút közbiztonsága volt a téma a Pesthi-
degkúti Polgári Körök szövetsége és a 
Budaligeti Polgári Kör által rendezett 
lakossági fórumon február 1-jén. A 
Klebelsberg Kultúrkúria színháztermében 
seres Ernő rendőr alezredes, II. kerületi 
rendőrkapitány, valamint somoskői Erika 
rendőr őrnagy, hivatalvezető tartott 
bűnmegelőzési tájékoztatót, és válaszolt 
a megjelentek kérdéseire.
 

esetben hiúsult meg bűncselekmény tájéko-
zottságuknak köszönhetően. Ettől függetle-
nül a II. Kerületi Önkormányzattal közösen 
indított áldozatvédelmi program mellett a 
bűnmegelőzésre továbbra is nagy hangsúlyt 
fektetnek. 

A rendőrkapitány lakossági kérdésekre 
elmondta, hogy ha környékünkön gyanús 
személyt, eseményt észlelünk, tegyünk be-
jelentést a 112-es segélyhívó számon, így 
esetlegesen a terepszemlét tartó bűnözőt is 
lefülelhetik. Hallgatói felvetésre jelezte: ha 
valakit az unokázós trükkel próbálnak be-
csapni, akkor ne dőljön be az elkövető azon 
kérésének, hogy ne tegye le a telefont, vagy 
ne szóljon a hozzátartozóknak. Hívja azonnal 
a rendőrséget. Arra az érdeklődésre, hogy a 
trükkös tolvajok mennyire jelentenek egy-
ben személy elleni agressziót is a sértettek-
re nézve, Seres Ernő elmondta, hogy az ajtó 
előtt, vagy a lakásunkban álló, lebuktatott 
csalók többnyire gyorsan elhagyják a hely-
színt, jellemzően nem lépnek fel támadóan. 
A gyermekeket érintő bűncselekmények 
kapcsán elhangzott, hogy biztonságuk ér-
dekében a család beszéljen meg egy jelszót, 
amivel ki lehet szűrni a rossz szándékú em-
bereket. Volt, aki azt sérelmezte, hogy a be-
törők gyakran arcátlanul törnek be házakba, 
akár napközben is. Más lakó elmondta, ho-
gyan támadták meg saját kertjében, és töb-
bekhez hasonlóan azt kérdezte, önvédelem 
címszó alatt milyen eszközzel védheti meg 
magát úgy, hogy a bíróság a végén ne őt ítélje 
el, ha a betörő komolyabban megsérül.

A rendőrkapitány felhívta a figyelmet 
arra, hogy a jogszabály pontosan megha-
tározza azokat a körülményeket, amelyek 
megléte esetén lehetőségünk van az éle-
tünk védelmében cselekedni. Azonban az 
eljárás során mindig vizsgálják az adott 
esetben fennállt körülményeket, mind a 

helyszín és a napszak, mind az elkövető és 
a sértett vonatkozásában. A védekezésnek 
vannak hivatalosan engedélyezett eszközei 
is, mint a paprikaspré vagy az engedélykö-
teles gázpisztoly, de szükség esetén akár a 
hajlakk is megteszi.

Felmerült, hogy Pesthidegkúton is sok a 
riasztóberendezés, amelyek gyakran szólal-
nak meg indokolatlanul. Ezek hangosak, és 
idővel immúnisak lesznek rájuk az emberek. 
Seres Ernő alezredes elmondta, sok esetben 
a drága riasztók mellett jutnak be a tolvajok 
a házba, mert a lakók elfelejtik élesíteni a 
készüléket.

Hidegkúti problémaként vetették fel, 
hogy egy illető régóta fényképezőgéppel járja 
a kertvárosi utcákat, és akit csak tud, fel-
jelent a Budapesti Rendőr-főkapitányságon 
a szerinte szabálytalan parkolásért. A rend-
őrség hivatalból minden esetben eljárt, és 
közel másfél száz lakót büntetett meg. Sokan 
már a saját házuk előtti autóbehajtón sem 
mernek megállni, ezért a szűk utcán parkol-
nak, ellehetetlenítve a forgalmat. A rendőr-
kapitány megköszönte a jelzést, és ígérete 
szerint megvizsgálja az ügyet.

Seres Ernő a gyakoribb rendőri jelen-
létet felvető kérdésekre elmondta: bizo-
nyos helyszíneken hatékonyabb, ha a jár-
őrök folyamatosan a közterületeket járják, 
visszatérően ellenőriznek és nem egy-egy 
helyszínen posztolnak, de ahol indokolt az 
igény, ott kiállítanak őrt. Elmondta, hogy a 
körzeti megbízottak jól ismerik a területü-
ket, valamint hogy a kerületben polgárőrség 
is működik, amely gyakran dolgozik együtt 
a rendőrökkel.

A rendőrkapitány végül megköszönte a 
felvetéseket, a szervezőknek a meghívást, 
amely jó lehetőséget teremtett arra, hogy 
nagyobb plénum előtt essen szó a városrész 
közbiztonságáról.
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Nyílt napok a hidegkúti iskolákban
A KlEbElsbERg KUnO álTAlánOs isKOlA És gimnáZiUm-
bAn (1028 Szabadság utca 23., tel.: 397-4569, www.klebi.hu) nyílt nap 
szülők részére MÁRCIUs 10-én 9 órától tájékoztó, 10 órától tanórákat 
látogathatnak a kijelölt osztályokban.
A Klebelsberg iskolában működő gyERmEKEK HáZA (www.gyerme-
kekhaza.hu) az elsős osztály iránt érdeklődő szülők számára FEBRUÁR 
22-én 9-től tart tájékoztatót és nyílt órát.
A REmETEKERTváROsi álTAlánOs isKOlábAn (1028 Mária-
remetei út 71., tel.: 275-8675, www.remeteiskola.hu) FEBRUÁR 24-én 
17 órától 17.45-ig iskolanyitogató foglalkozások. 
A máRiAREmETE-HiDEgKúTi ÖKUmEniKUs álTAlánOs is-
KOlA (1028 Községház u. 8-10., tel.: 397-4479, www.oku.hu) nyílt napot 
tart a leendő elsősöknek és szüleiknek FEBRUÁR 17-én és 18-án, 9-től 
kb. 11 óráig. Jelentkezés a titkárságon.

Az év első hónapjában több tűz-
eset is történt Pesthidegkúton. 
Január végén egy, a Máriare-
metei templomkert közelében 
fekvő családi ház tetőterében 
csaptak fel a lángok este. A tűz 
elpusztította a felső lakrészt, egy 
személyt pedig kórházba kellett 
szállítani. 

A hivatásos és a rózsadombi 
önkéntes tűzoltók közösen vet-
tek részt a tűz megfékezésében, 
de gyorsan a helyszínre ért a II. 
Kerület Bűnmegelőzési Polgár-
őr Egyesület egyik tagja is, hogy 
segítsen a bajban.

Horváth Csaba, a budaligeti 
polgárőrszervezet csoportveze-
tője a füstölgő tetőszerkezetű ház 
mellett találkozott a ház két idős 
lakójával.

– Az épület alsó szintje is 
lakhatatlan lett, ezért a legfon-
tosabb feladat az volt, hogy a csí-
pős hidegben mihamarább fedél 
legyen a fejük felett – emléke-
zett vissza. – Az idős házaspár 
számára a máriaremetei Cser-
készházban találtunk ideiglenes 
szállást, ott azonban csak rövid 
ideig maradhattak, mert a házba 
később vendégeket vártak.

Horváth Csaba elmondta azt 
is, hogy a városrész biztonsá-
gát és rendjét szem előtt tart-
va polgárőr kollégáival hosszú 
évek óta rendszeresen járőröz-
nek Pesthidegkúton önkéntes 
munkában, saját szabadidejük 
és anyagi lehetőségük terhére, 
de a mostani tűzeset is bizonyít-
ja, hogy mindig van, ahol segí-
teni kell.

A polgárőrvezető hangsú-
lyozta, hogy a balesetet köve-

tően sem feledkeztek meg az 
idős házaspárról, rendszere-
sen járőröznek a környéken 
és naponta látogatják őket, 
segíttettek a megmaradt érté-
kek megóvásában, a romok el-
takarításában, valamint a ház 
állagának megőrzésében. Mint 
mondta, volt néhány „segítő-
kész” ember, aki megpróbált 
anyagi hasznot húzni a szeren-
csétlenül járt lakók kiszolgál-
tatott helyzetéből, de mindez 
eltörpül amellett, ahányan se-
gítettek szép szóval, munkával, 
ruhával vagy élelemmel.

A házaspárnak az önkor-
mányzat szükséglakást ajánlott 
fel, de mivel nehezen közleked-
nek, szerettek volna a házuk 
közelében maradni. A mária-
remetei bazilika közösségének 
és a plébánia karitászcsoport-
jának segítségével ideiglene-
sen egy közeli katolikus idős-
otthonban helyezkedhettek el. 
A számos civil segítő mellett az 
egyházközség tagjai is látogat-
ják őket.

Az önkormányzat is tartja a 
kapcsolatot az idős lakókkal, a 
Család- és Gyermekjóléti Köz-
pontján keresztül koordinálja 
a segítségnyújtást a család szá-
mára. A tűzben ugyanis súlyo-
sabban megsérült egy család-
tag, valamint az ismerősöknél 
ideiglenes otthonra talált kis-
korú unoka sorsát is figyelem-
mel kísérik, hiszen rengeteg 
érték megsemmisült, a baleset 
miatt pedig sok az intéznivaló. 
Időközben elkezdődtek a hely-
reállítási munkálatok a pesthi-
degkúti háznál.

Összefogás a bajbajutottakért

Magyarországról 1946 és 1948 között közel kétszázezer németet telepítet-
tek ki Németország amerikaiak, illetve szovjetek által megszállt területeire. 
A magyar országgyűlés egy 2012-ben hozott határozata szerint a hazánkból 
elhurcolt németek emléknapja január 19., ugyanis ezen a napon indult az 
első vasúti szerelvény a budaörsi svábok egy csoportjával. Egy másik ren-
delet szerint – nevelési céllal – a közoktatási intézményekben kötelező az 
emléknapok megtartása.

Így került sor idén a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskolá-
ban a németek kitelepítésére emlékező kiállításra, amelyről Lakos Attila, az 
iskola történelemtanára számolt be lapunknak.

Január 19-én iskolánk aulájában Csere István igazgató köszöntötte a ven-
dégeket és a tanulóifjúságot, majd arról beszélt, hogy az egykori ellentétek, 
sérelmek hogyan oldódhatnak megbékéléssé a közös emlékezésben. Utána 
Nyomárkayné Csillag Beáta, az iskola német-történelem szakos tanára, a kiállítás 
egyik szervezője mesélt a gyerekeknek a hidegkúti németek kitelepítésének 
történelmi hátteréről és tényeiről, majd Dézsi Jánosné, a II. Kerületi Német 
Önkormányzat vezetője mutatta be a kiállítás anyagát. Az iskola aulájának 
paravánjain a korabeli fényképek vidám élet- és utcaképei (némelyik ház 
még ma is áll, ugyan elég rossz állapotban) a békés múltat idézték. Majd 
éles kontrasztként a csomagjaikkal a házuk előtt, vagy a vonat mellett álló 
családokat mutató szomorú képek között megható dokumentumok olvasha-
tók: a hatóságnak írt mentesítési kérelmek. A következő tematikus csoport 
megrázó képein már a nyomorúságos és zsúfolt németországi barakktáborok 
láthatók, ezeket egészen 1960-ig lakták a kitelepítettek csoportjai. Az anyagot 
záró képek a Pesthidegkútról kitelepített németeknek otthont adó Mosbachot, 
testvérvárosunkat mutatják, amelynek egyik iskolájával már több éve partner-
kapcsolatot ápol az Öku – idén tavasszal is érkeznek német gyerekek az iskolába. 

A megnyitó után a nyolcadikosok rendhagyó történelemórán vehettek 
részt, amelyen a Pesthidegkúton élő Huber György és a Budakesziről érkezett 
Hunyadvári Lászlóné elevenítette fel emlékeit. A gyerekek figyelmesen hallgat-
ták Gyuri bácsit, amikor arról beszélt, hogy az üres falu csöndjére és az éhes 
állatok bőgésére emlékszik leginkább. Margit néni pedig a kitelepítéstől való 
megszabadulás izgalmairól mesélt – mondta Lakos Attila.

Rendhagyó történelemóra az Ökuban
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• kulcsmásolás • cipőjavítás-cipzárcsere 
• élezés-köszörülés • órajavítás-elemcsere 

• bélyegzőkészítés (24 h) • gravírozás
Nyitva tartás: H-P: 10-18, Sz: 10-14

Tel.: (06 30) 708-1211

• kulcsmásolás • cipőjavítás-cipzárcsere 
• élezés-köszörülés • órajavítás-elemcsere 

• bélyegzőkészítés (24 h) • gravírozás 
• uszodatechnika • garázstechnika
Nyitva tartás: H-P: 10-18, Sz: 10-14

Tel.: (06 30) 708-1211

Csoszogi
szolgáltató üzlet

1028 Hidegkúti út 1.

1028 Hidegkúti út 167.
Széphalom bevásárlóközpont

mEsTERKOnCERTEK És FiATAl mŰvÉsZEK
A Mesterkoncertek és fiatal művészek elnevezésű sorozat legközelebbi, FeBRuáR 
10-én 19.30-kor kezdődő előadásán Kiss Virág (zongora) és Dezső Sándor (csel-
ló) jubileumi koncertjét hallgathatja meg a Klebelsberg Kultúrkúria közönsége. 

A muzsikus házaspár, az Ében Duó, évek óta visszatérő vendége a pesthideg-
kúti művelődési központnak. Idén ünneplik tízéves jubileumukat, és hidegkúti 
polgárként a Kultúrkúriában kerül sor ünnepi koncertjükre. Az est nyitószámaként 
elhangzik Dezső Sándor nagy sikerű Szonatinája. A műsor további részében 
Popper Dávid-műveket hallhatunk. A februári koncert a múlt századi szalonok 
hangulatát idézi (1028 Templom utca 2-10.).

A Szentendrei Teátrum és az Orlai Pro-
dukciós Iroda közösen mutatta be Er-
nest Thompson Aranytó című darabját, 
amelyet FeBRuáR 22-én 19 órától lát-
hat a Klebelsberg Kultúrkúria közönsége. 

Visszatértek a búvármadarak az 
Aranytóra, és velük megérkezik Nor-
man Thayer nyugalmazott egyetemi 
tanár és felesége, Ethel is, akik fiatal 
koruk óta minden nyarat itt töltenek. 
Morognak, ugratják, de pont ugyan-
úgy szeretik egymást, mint a kezdet 
kezdetén – vagyis kezdődik a szokott, 
boldog nyaralás. Az idei mégis más, mint 
az eddigiek: a régi, hűséges bútorok és 

használati tárgyak mellett sok mást is 
rendbe kell tenniük maguk körül. Mert 
a lányuk nem véletlenül nem járt náluk 
már évek óta. És amikor megérkezik, 
meglepetésvendéget is hoz magával...

A humorral átszőtt, mélyen emberi 
történetet filmen Henry Fonda és Kat-
harine Hepburn, magyar színpadon 
Mensáros László és Tolnay Klári tette 
emlékezetessé.

A mostani előadás főszereplői Vári 
Éva, Benedek Miklós, Bertalan Ágnes 
és Vasvári Csaba. Az előadást Gálffi 
László rendezte, a producer Orlai Tibor 
(1028 Templom utca 2-10.).

Zöldprogramok a Kultúrkúriában Aranytó
A Klebelsberg Kultúrkúria számos 
előadással és programmal segíti a 
környezettudatos életvezetést. A rend-
szeresen jelentkező Gyógynövényklub 
legközelebbi összejövetelén, FeBRu-
áR 15-én 18 órától dr. Pethő Mária 
tart előadást Fájdalomcsillapítás a 
természet erejével címmel. Hallha-
tunk természetes gyógymódokról, 
az egészségmegőrzés mikéntjéről, a 
gyógynövények gyűjtéséről és keze-
léséről, gyógyhatásukról. A részvétel 
ingyenes.

FeBRuáR 18-án 9 órától a Zöldág 
Művészeti Műhely várja alkotóit, ahol 
környezettudatos karkötőket, képeket, 
kollázsokat lehet majd tervezni és 
elkészíteni. A  foglalkozást Sarnyai 
Rita iparművész vezeti. A zöldprog-
ramokkal kapcsolatos információkért 

Reök Cecíliát lehet keresni a (06 20) 
299-1040-es telefonszámon, vagy 
e-mailben: reokcecilia@kulturkuria.hu.

Hirdetés


