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Alternatív útvonal Pesthidegkút felé

A Hûvösvölgyi út felújítása miatt már most, nyáron hatalmas dugók alakulnak ki a II. kerület ezen részén. Mivel a Fôvárosi Önkormányzat tájékoztatása szerint a munkálatok nem fejezôdnek be a
szeptemberi iskolakezdésig, a II. Kerületi Önkormányzat a rendôr-

séggel együttmûködve augusztus 31-tôl ideiglenes jelleggel megnyitja napközben a Völgy utcát a Pesthidegkút felé haladó autósoknak. Ezzel szeretnének alternatív útvonalat biztosítani a csúcsforgalomban várakozóknak.
(Folytatás a 2. oldalon)

Park épül
a bódéváros
helyén
Az elhanyagolt, omladozó épületek bontásával július elején megkezdôdött a régi pesthidegkúti végállomás és környékének rendbetétele.
A balkáni állapotok megszüntetését követôen egy új, zöld területtel gazdagodik a városrész. A munkálatokra a költségvetésbôl
hatvanhat millió forintot különítettek el.
Átlátható, világos tér jön létre: lesz sétány,
hely idôszaki piacnak és tanösvényt is terveznek.
(Folytatás a 3. oldalon)

Augusztus végén ismét mûvészeti fesztivál Hidegkúton
Az idén tízéves fesztivál gazdag programsorozattal várja az érdeklôdôket augusztus 26–30. között. A II. kerületi önkormányzat és a Klebelsberg Kultúrkúria közös rendezvényét Láng Zsolt polgármester augusztus 27-én 19 órakor nyitja meg.
Részletes program a Budai Polgár 12. oldalán
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KÖZÉRDEKÛ

KÖZÉRDEKÛ ADATOK
A önkormányzat Hidegkúton
Lakosságszolgálati Csoport Pesthidegkút

Hétfô: 8.00–18.00
Közösségi Ház, 1028 Máriaremetei út 37. Kedd: 8.00–16.00
Telefon: 376-5966
Szerda: 8.00–16.30
Telefon/fax/idôpontfoglalás: 376-8678
Csütörtök: 8.00–16.00
Péntek: 8.00–13.30
Közösségi Ház, 1028 Máriaremetei út 37.
Kozma Sándor közterület-felügyelô
Mobil: (06 30) 560-3939
Hétfô: 13.30–18.00
Városrendészet PesthidegTelefon: 376-8678, 376-5966
Szerda: 8.00–16.30
kúti Kirendeltség
e-mail: kozterulet.pesthidegkut@
Péntek: 8.00–11.30
masodikkerulet.hu
www.2keruletkozterulet.shp.hu
(Hétfôn és pénteken délelôtt
csak elôre bejelentkezett
ügyfeleket fogadnak)

Egyéb fontos címek és telefonszámok
II. Kerületi
Rendôrkapitányság

Rómer Flóris u. 6.

Tel./fax: 346-1800

Közép-budai Tûzôrség

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

HIDEGKÚTI POLGÁR

Ideiglenesen megnyílik
a Völgy utca
(Folytatás az elsô oldalról)
Augusztus 31-én, hétfô reggel lesz elôször nyitva a Völgy utcában
tavaly beüzemelt útzáró szerkezet. Ez azt jelenti, hogy a Hûvösvölgyi úton a városból kifelé tartók a Kelemen László utca után választhatnak: vagy a fôúton haladnak tovább, vagy jobbra letérnek a
Versec sor—Alsó Völgy utca—Völgy utca útvonalra. Ez utóbbi szakaszon a Vadaskerti utcai, az Ötvös utcai és a Völgy utca végén, a Hûvösvölgyi úti keresztezôdésben rendôrök és a Városrendészet munkatársai segítik a haladást.
Fontos, hogy a Völgy utca végén csak jobbra, Hidegkút felé lehet
majd fordulni, tehát aki a Nagykovácsi út felé tart, annak azt javasoljuk, hogy ne térjen le a Hûvösvölgyi útról!
A Völgy utca ideiglenesen lesz csak nyitva: augusztus 31-tôl várhatóan szeptember 13-ig, a Hûvösvölgyi úton tartó útépítés befejezôdéséig, reggel 7-tôl este 21 óráig.

ÜGYELETEK
Gyermekorvosi ügyelet

1023 Bolyai utca 5–7.,
Budai Gyermekkórház és Rendelôintézet
A épület, tel.: 212-5979

Felnôttorvosi ügyelet

1022 Rét utca 3.
Tel.: 202-1370

Fogorvosi ügyelet
Stomatologiai Intézet

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

Ügyeletes gyógyszertár:
Szent Margit Gyógyszertár

1026 Frankel Leó út 22.,
Tel.: 212-4406

hétfô–péntek:
20.00–8.00,
szombat–vasárnap:
24 órás ügyelet
mindennap: 24 órás
ügyelet
8.00–12.00, 14.00–
18.00, 20.30–5.00 óra
között

HIDEGKÚTI FOGADÓÓRÁK
dr. Csabai Péter
VÖK-elöljáró
Fidesz—KDNP, 10. vk.
Bándy Péter VÖK-tag
Fidesz—KDNP, 11. vk.
Korodi Enikô VÖK-tag
SZDSZ, listás
Skublicsné
Manninger Alexandra
VÖK-tag
Fidesz—KDNP, 12. vk.
dr. Balsai István
országgyûlési képviselô,
2. választókerület

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 20) 932-2925

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 70) 578-9797
elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 949-2425

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 20) 374-2086

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

június 18-án 18 óra
(tel.: 441-5143,
istvan.balsai@parlament.hu)

Pesthidegkúti Közösségi Ház
1028 Máriaremetei út 37.

Ôstermelôi piac Máriaremetén
Hirdessen a Hidegkúti Polgárban!
A Hidegkúti Polgár a Budai Polgár melléklete, megjelenik
8000 példányban, havonta egyszer. Új hirdetôink az elsô
hirdetésük árából 15% kedvezményt kapnak.
Méret
1/1 (189×269 mm)
1/2 (189×133 mm, 93×269 mm)
1/4 (93×133 mm, 189×65 mm)
1/8 (93×65 mm, 45×133 mm)
1/16 (45×65 mm)

Színes
85 000 Ft + áfa
45 000 Ft + áfa
30 000 Ft + áfa
20 000 Ft + áfa
7 000 Ft + áfa

Fekete-fehér
70 000 Ft + áfa
37 000 Ft + áfa
24 000 Ft + áfa
15 000 Ft + áfa
5 500 Ft + áfa

Hirdetésfelvétel a következô Hidegkúti Polgárba: 2009. szeptember 9-én 11 óráig a 316-3410-es telefon/faxszámon, vagy
a ludwig.dora@masodikkerulet.hu e-mail címen.

Augusztus vége felé a családok élete visszatér a megszokott kerékvágásba. A gyerekek hamarosan megkezdik az iskolát, a befôzési
munkák azonban még ott tornyosulnak a háziasszonyok elôtt.
Ezekben a hetekben az éléskamrák polcai megtelhetnek lekvárral,
lecsóval, paradicsomlével teli üvegekkel és más, egészséges ªnomságokkal. A háziasszonyoknak nyújthatnak segítséget a hazai ôstermelôk, akik friss gyümölcsöt és zöldségfélét árusítanak a máriaremetei ôstermelôi piacon augusztus 29-én szombaton 8–12 óráig.
A közkedvelt piacot ezúttal is a pesthidegkúti Hímes utca 3. szám
alatti Cserkészház kertjében tartják. A korábbi vásárok már bizonyították: minél többen mennek el a piacra, annál jobb lesz a hangulat, és annál több bevételhez juthatnak az így támogatott gazdák,
akik közvetlenül a vásárlóknak értékesíthetik terményeiket, így a
bevétel teljes mértékben náluk marad. Szilágyi Zsolt fôszervezô és
segítôi szeretettel várnak minden érdeklôdôt és vásárlót.

HIDEGKÚTI POLGÁR — A Budai Polgár Adyligeten, Budakeszi-erdôn, Budaligeten, Erzsébetligeten, Erzsébetteleken, Gercsén, Kôváron,
Máriaremetén, Pesthidegkút—Ófalun, Petneházyréten, Remetekertvárosban és Széphalmon terjesztett melléklete. Megjelenik 8000 példányban.
Felelôs kiadó: Budai Polgár Kht., Balaton Balázs ügyvezetô igazgató (balaton.balazs@masodikkerulet.hu)
Szerkesztôség: 1022 Bimbó út 1., (tel./fax: 316-3410, hidegkutipolgar@masodikkerulet.hu)
Fôszerkesztô: Tóth Ildikó (toth.ildiko@masodikkerulet.hu),
Szerkesztôk: Ludwig Dóra, Péter Zsuzsanna, Szabó Gergely — Munkatárs: Szentirmai-Zöld Máté — Fotó: Eisenmann József
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Pihenôpark és közösségi terek
(Folytatás az elsô oldalról)
A régi, hidegkúti végállomás rendezésének
elsô ütemében több, romos ingatlant bontottak el, ezzel megkezdôdött a terület régóta várt felújítása. Az évekkel ezelôtti, többek között a helyi lakosság tetszésével ellentmondó terveket az önkormányzat is elvetette, és a szolgáltató funkció helyett a kerület és a hidegkútiak közös elképzeléseként megvalósuló zöld parkot építenek a
csomópont mellett. Az önkormányzat vezetése úgy látta jónak, hogy új megközelítés
alapján, az aktuális anyagi és jogi lehetôségekhez mérten, kisebb lépésekben végzi el
a fejlesztéseket. A pénzigényes, nagyszabású elképzelések helyett az önkormányzati
ingatlanok felhasználásával változtatják
meg a környék arculatát. Nem készültek
nagy ívû tervek, helyette a balkáni jelleget
sugárzó építményektôl szabadítják meg a
területet. A munkálatok elsô fázisában az
önkormányzati tulajdonú területeken tesznek rendet. Amennyiben az önkormányzatnak lehetôsége nyílik, úgy a magánkézben
lévô ingatlanokat is szeretné a zöldparkos
beruházásba bevonni.
— Úgy véljük, hogy rövid távon is lehet
olyan eredményt elérni, ami sokak megelégedésére szolgál és rendezi Hidegkút központjának hányatott sorsát — mondta el
Láng Zsolt polgármester.
— Nem vezetett célra az a korábbi felfogás, hogy az átalakulás minden feltételének teljesülnie kell, és csak utána lehet
megkezdeni a beruházást. Ezzel szemben
mi azt mondjuk, hogy lépésrôl lépésre, lehetôségeinkhez mérten haladunk elôre. Az
érintett telkek zöme kerületi tulajdonban
van, azok fejlesztésével már megváltoztathatjuk a hidegkúti városközpont képét. A
megújult terület így sok év után végre Pesthidegkút méltó kapuja lehet — hangsúlyozta Láng Zsolt.
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MI ÉPÜL ITT? A meglévô fák és fenyôk mellé újakat is telepítenek, több helyre telepítenek virágos és
talajtakaró cserjéket. A tervezett tanösvényt sárga vonal jelzi a képen. A Rezeda utcai oldalon
parkolóhelyeket alakítanak ki, amelyen a tervek szerint szombatonként hetivásárt is tarthatnak.

A költségvetési bizottság nemrég döntött
arról, hogy a további munkálatokra, a park
kiépítésére és berendezésére 66 millió forintot különít el.
A tervek szerint a területen nyitott, zöld
teret létesítenek, ami teljességgel illeszkedik Hidegkút kisvárosi jellegéhez. A Rezeda utcánál felújítják a járdát és parkoló is
létesülne. Kialakítanak egy olyan közösségi
teret, ahol idôrôl idôre termelôi piacot is
tarthatnak. A zöldparkos tér kavicsos sétányt kap, de burkolatot is építenek és ját-

szótér létesülne. Építenek egy úgynevezett
tanösvényt is, amely a környék növény- és
állatvilágát mutatja be, a látogatókat információs pult fogadja.
A felújítás második ütemében a városkapu közlekedési szempontból is átalakul. A
közlekedésbiztonságot javító beruházás során a Hidegkúti útról külön sávon lehet
majd a Máriaremetei útra kanyarodni. Az
ellenkezô irányból a város felé tartók szintén külön kanyarodósávot kapnak.
Szabó Gergely

Új és megújult
játszóterek
A nyár folyamán több játszótér is megújult.
Jelentôsen nagyobb és korszerûbb lett az
adyligeti játszótér, a máriaremetei templomkert is kibôvül, új játszószerek és nagyobb tér várja majd a kicsiket és szüleiket.
A környék lakóinak régi kívánsága szerint
új játszótér létesül a Hunyadi utcai Rendelô kertjében is. Ott a munkák még folynak,
de hamarosan kész lesz: új mászóka, rugós
játék, hinta, pad és szemetes kerül ide. Képünkön a tizenkét millió forintért felújított adyligeti játszótér különleges új „vára”
látható. Az önkormányzat minden olyan játszószer alá, ahonnan leeshetnek a gyerekek, biztonságos gumiburkolatot helyezett
el.
ti
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Nem engedhetünk a színvonalból
A harmadik Mûvészek a templomért elnevezésû jótékonysági programsorozat ért véget
augusztus 22-én. A máriaremetei templomkertben tartott elôadásokon tavasztól nyár
végéig több ezren vettek részt. Az elmúlt
évekhez hasonlóan idén is a templombelsô
felújítására fordítják az összegyûlt adományokat.
Bôdey Sándor szervezô szerint a siker titka a hely szelleme, a fellépô mûvészek és a
bemutatott darabok, valamint a közönség
töretlen érdeklôdésének együttese.
— Talán többen emlékeznek rá, hogy feleségemmel, Katival közösen évekkel ezelôtt bált szerveztünk árvízkárosultak megsegítésére, majd a Kormorán együttest hívtuk meg a Templomkertbe. Azóta számos tapasztalattal lettünk gazdagabbak, de nem
változtattunk a jó bevált recepten, és a korábbi évekhez hasonlóan prózai darabok
mellett zenés és táncos elôadásokat illesztettünk egymás után. Az öt templomkerti
estével olyan élményt akartunk nyújtani a
hallgatóságnak, amely által a mûvészet számos ágából kaphatnak ízelítôt.
A résztvevôk számát és a repertoárt nézve ezt sikerült is.
A közönség érdeklôdése továbbra is töretlen, ami a fellépô mûvészek lelkesedésének, proªzmusának köszönhetô, és arra is
ügyeltünk, hogy ismert, kipróbált elôadásokat hozzunk Pesthidegkútra. Amit pedig kiemelten fontosnak tartok, hogy a közönség
által megszokott színvonalból egy picit
sem szabad engedni. Az évek során kialakult repertoár miatt gondosan meg kell válogatnunk, hogy kiket és milyen darabbal
hívunk a Templomkertbe. Nem változhat át
a Templomkerti esték észrevétlenül haknijellegû elôadássorozattá. Ellenkezô eset-

ben nem biztos, hogy azzal az élménnyel távozna a közönség, amivel szerettük volna.
Kiket láttak vendégül idén? Kikre számíthatunk jövôre?
Az idei elsô elôadáson Nagy-Kálózy Eszter
és Rudolf Péter az És Rómeó és Júlia címû darabban játszott, majd Ákos következett a
Kaland a régi királlyal címû Krúdy-esttel, a
házigazda Szigethy Gábor irodalomtörténész
volt. Július végén Raduly József prímás, a
Rajkó zenekar és Nova Brigitta ének- és
tánckara lépett fel a templomkertben. Augusztusban Berecz András mesemondó volt
a vendég, a záró estére pedig Balázs Péter és
barátai fogadták el a meghívást. A következô sorozat szervezése már zajlik, de hogy kiket láthat jövôre a közönség, egyelôre maradjon meglepetés. Biztosan nem fognak
csalódni.
Az évek során a Templomkerti esték Hidegkút egyik jelentôs rendezvényévé nôtte ki magát.
Úgy gondolom, hogy a sikert maga a hely
szelleme is magában hordozta, hiszen a Ba-

KISBOLDOGASSZONY (KISASSZONY): szeptember 8-a Szûz
Mária születésének emléknapja. Már a XI. században számon tartott ünnep, amelynek a középkorban vigíliája és nyolcada is volt.
Ezen a napon van a Máriaremetei Bazilika búcsúünnepe. Szeptember 9-én 10.30 órakor dr. Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspök, a külföldi magyarok püspöke mond szentmi-

zilika parkja és a szabadtéri oltár már önmagában olyan meghitt hangulatot teremt,
ami kellô alap egy-egy színvonalas elôadás
lebonyolítására. Ezt évrôl évre mindegyik
fellépô megemlíti a nap végén. Hogy a sorozat gördülékenyen zajlik, köszönhetjük a támogatóknak, segítôknek. Ebben szerepe
van Esterházy László plébános atyának,
Schmitt Pálné Makray Katalinnak, az est házigazdájának, Láng Zsolt polgármester úrnak, aki az önkormányzat támogatását biztosítja, Dolhai Istvánnak, a Kultúrkúria igazgatójának. De Szlovák Gyula és Réti István az
egyházi tanács nevében is komoly szerepet
vállalt a rendezvények lebonyolításában.
A sorozat jótékonysági rendezvény is
egyben. Mire fordítják az adományokat?
A Mûvészek a templomért rendezvényhez hasonlót máshol is szerveznek az országban, de azok többnyire egy-egy alkalomra szóló jótékonysági eseményt takarnak. Mi egyben szolgáltatunk is valamit a
közönségnek, kulturális élményt nyújtunk
évrôl évre. Pesthidegkúton nincs belépôdíj, nincs meghatározott hozzájárulás, és
mindenki annyit ad, amennyit tud. Ha tetszik, amit látnak, hallanak, akkor szívesen
adakoznak a pénztárcától függôen. Nálunk
nem rekedhet ki senki, mert kevés, vagy
nincs pénze. Ha valakinek nem tetszene,
nem jönne el, de szerencsére évrôl évre
újabb pótszékeket kell az elôadásokra elôkészíteni. A cél sem változott. A bazilika
közadakozásból épült, és ezt a hagyományt
folytatjuk. Elsôként a régi padsorok, majd
a gyóntatószékek újulhattak meg a felajánlásokból, most az eredeti padsorok elé
ugyanabban a stílusban készülnek új padok. Szükség is van rájuk, hiszen sokan járnak ide misére.
szeg

sét a szabadtéri oltárnál. Szeptember 8-án 18 órakor dr. Paskai
László bíboros mond ünnepi szentmisét.
A SZÉPHALMI JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIATEMPLOMBAN augusztus 31-én 20 órakor a Biblia-kör tartja szokásos havi összejövetelét. A program: beszélgetés Jézus hegyi beszédérôl Máté
evangéliuma alapján.
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Pesthidegkút kétszáz éve — I. rész

Pesthidegkút újkori történetével mind a
mai napig mindössze két, nyomtatásban is
megjelent munka foglalkozik. Az egyik Toperczer Oszkár: Pesthidegkút. Helytörténeti barangolások, a másik Hans Kröninger:
A pesthidegkúti németség története címmel jelent meg. A két szerzô éppen hogy
csak megemlíti Kurcz János Ignác bárót, Hidegkút elsô földesurát, aki a 18. sz. elején
szerzôdést kötött az ide érkezô telepesekkel a falu benépesítésére és felvirágoztatására. Érdemes tehát Kurcz bárót közelebbrôl is megismerni, s tudni róla, hogy a német — vagy osztrák — származású báró kb.
1682-tôl állt I. (Habsburg) Lipót szolgálatában, s lett a bécsi császári kamara tanácsosa. 1690 és 1694 között a Pozsonyban mûködô Magyar Királyi Kamara, majd 1694tôl 1713-ig, haláláig a Budai Kamarai Felügyelôség tanácsosa. Ez utóbbi magas hivatalában foglalkozott — többek között — a török alól felszabadított, hadjárta magyarországi területen az élet újbóli megindításával, s e feladatok között a legfontosabbal: a
fegyverváltság megállapítása és leªzetése
után a régi földesurak vissza-, s az újak behelyezésével birtokaikba. Kurcz báró maga
is a fegyverváltság megªzetésével jutott Hidegkút birtokába. S hogy miért esett a választása éppen Hidegkútra? Talán, mert a
Buda 1686-os ostromakor lakatlanná vált
falu a városhoz közel feküdt. Biztosan nem
tudni, mint ahogy azt sem, hogy szert tette még további magyarországi birtokokra.
Ha igen, akkor halála után a családja számára azok is elvesztek Hidegkúttal együtt.
Kurcz bárót ugyanis nem honosította a magyar országgyûlés, nem iktatták be magyar-

országi nemesnek, tehát birtokai sem voltak örökölhetôek. Így vált lehetôvé, hogy
1713 után Hidegkút Mohács elôtti földesurainak, a Podmaniczkyak leányági örökösei, a Terstyánszky- és a Szunyogh-család
tagjai jussanak Hidegkút birtokába.
Kurcz báró a Fekete erdô és a Rajna vidékérôl hívott telepeseket Hidegkútra, és jelentôs adókedvezményben részesítette
ôket. Az egyezségük szerint a földesúr pontosan kijelölt határok között földet biztosít
számukra, amelyet a legjobb tudásuk szerint kellett mûvelniök. Három évig csak a
kilencedet ªzették, minden más adótól
mentesültek. Három év múlva minden ház
után 6 guldent (német birodalmi forint.
Cz. V.), és minden lakos után 3 guldent tartoztak ªzetni. A házépítéshez az erdôbôl a
fát a földesúr utalta ki, a makk érésekor
minden ház 2–3 disznót makkoltathatott az
urasági erdôben, ha többet vittek ki, akkor
házanként két pár tyúkot és két kacsát kellett ªzetni. Amennyiben a telepes szôlôt ültetett, hét évig adómentességet élvezett,
utána tizedet kellett beadnia, a szabad bormérés idôpontjait azonban az uraság határozta meg. A letelepedôk viszont vállalták,
hogy csak a földesúr beleegyezésével költöznek el, s csak akkor, ha helyettest hagynak
hátra és leªzették a költözési illetéket. A
szerzôdést 1711. július 5-én tíz családfô írta
alá: Jacob Schenfeldner, Martin Klostermayer, Nicolaus Paur, Andre Halbwachs, Martin Rohabicz, Mathias Holtzinger, Joseph
Heuber, Franz Kuhlenhafer, Gottfried Hueber, Andre Schenfelner; s közülük némelyiknek leszármazottai ma is Hidegkúton
élnek.

A betelepülés azonban nem köthetô
egyetlen dátumhoz, a lélekszám lassú növekedése arra utal, hogy az a további években, évtizedekben is tartott: 1725-ben 33,
1739-ben 40, 1770-ben már 120 háztartás
adózott a földesúrnak.
A telepesek elsô generációja kemény
munkával, az elvadult terület termôvé tételével teremtett otthont és biztosított megélhetést magának és családjának. Hidegkút
földrajzi adottságai miatt azonban a földmûvelésre alkalmas terület nagysága korlátozott, a legelô és a rét kevés volt, így jelentôs számú állat tartására nem nyílott lehetôségük. A kertkultúra fejlôdött olyan szintre, hogy a megtermelt zöldség, burgonya,
gyümölcs, illetve a tej, tejtermék, tojás —
amely biztos piacra lelt Budán és Óbudán
— szerény megélhetést tudott nyújtani a
családoknak.
A Mária Terézia által bevezetett úrbérrendezés (1767) adatai szerint az összeírt jobbágytelkek között egésztelkes nem, csak féltelkes található, illetve magas a föld nélküli zsellérek száma: 71 féltelkes jobbágy és
54 zsellért élt a faluban. Alig húsz év múlva, 1787-ben, a II. József által elrendelt
népszámlálás szerint pedig már csak 64 a
féltelkes jobbágyok száma, ezzel szemben a
zselléreké 113, azaz megduplázódott.
(Folytatás a következô számban)
dr. Czaga Viktória helytörténész

(A Klebelsberg Kultúrkúriában július 4-én a
II. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat
szervezésében az 1946. évi kitelepítés emlékezetére rendezett német napon elhangzott elôadás szerkesztett változata)
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A polihisztor halôr

Sikeres festôverseny

A pesthidegkúti horgásztó
megújulása mesébe illô történet.
Mi is ellátogattunk a tóhoz, ahol
Egyeki-Szabó Tamással, az
iparmûvész, író, költô, mûfordító,
gombaszakértô halôrrel
beszélgetettünk, aki valaha a halfogó
válogatott keret tagja volt.

Megállok az új parkolóban a szomorúfüzek
között. Körbenézek: mindenütt szépen
gondozott környezet, a fákon madárodúk.
Frissen leszórt mulcs — a hosszú évekig elhanyagolt tó körül elvadult kiserdôbôl kihordott gallyak aprítéka — díszíti és óvja az
új halôrház bejáratát. A nemrég elkészült
sétálóúton Niki, a gondnok vidám kiskutyája üdvözöl. A tó vízén molnárkák, vízipatkányok és vadkacsák úszkálnak, és néhány pecás ªgyeli a víztükröt.
Kik látogatják leginkább a Temetô utcai tavat?
A hidegkúti lakosok újra birtokba vették
a területet, ami nem csoda. Az új bérlô rendet rakott, és már nem akadályozza kerítés
a bejárást. Egyre többen fedezik fel újra ezt
a lehetôséget, és jönnek szép számban horgászok és kirándulók egyaránt. Ez utóbbiak
mintegy ötször annyian vannak — ôk elsôsorban sétálni jönnek, nézelôdni, kikapcsolódni.
A nézelôdôk nem zavarják a pecásokat?
Egyáltalán nem. Szépen megférnek egymás mellett.
Hallani még a kritikus hangokat, amelyek a pályázat kiírásakor és a bérlôváltáskor méltatlanul hangosan szóltak?
Éppen ellenkezôleg. Nagyon sokan adnak hangot annak a véleményüknek, hogy
míg korábban a kis tó a környék szégyene
volt (a sétálók elôl elzárt, mégis gazdátlan
és szemetes terület, árnyékszék nélkül),
mostanra ez a tengerszem a kerület egyik
ékessége lett. A tavat korábban üzemeltetô
egyesület tagjai közül is sokan visszatértek:
napijegyet váltanak, halat fognak, élnek a
tó adta lehetôségekkel. A környékbeliek
örülnek a változásnak. Jelentôs kedvezményt is kapnak azok, akiknek a lakcímkártyáján 1028-as vagy 1029-es az irányítószám. Élnek is vele: szinte kizárólag ôk járnak ide horgászni. A teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy ez a kis tó a környékbeli bûnözôk és lumpenproletárok szórakozó helye is volt. A tavat források táplálják, amelyek környékén a víz még a téli hidegben
sem fagy be tökéletesen — ezért is olyan veszélyes a korcsolyázás. Az is elôfordult,
hogy télen lékekbôl vasvillával bökdösték
ki a halakat a vízbôl, nyáron pedig 20–30
méter hosszú kerítôhálóval halásztak. Ezek
megengedhetetlen dolgok. Hál’ istennek a
garázda jelenségek teljesen megszûntek az
utóbbi idôben. Ez annak is köszönhetô,
hogy az új üzemeltetô, a Pro-Vito Bt. megál-

lapodott a Rendvédelmi Szervek Horgászegyesülettel, és a tagok jelenléte komoly
visszatartó erôvel bír.
Meséljen a tóról! Ön miért szeretett bele?
Annyira közel van a városhoz, és közben
az erdô közvetlen szomszédságában található. Hajnalban nem egyszer találkoztam
már a vízparton ôzzel, vaddisznóval vagy rókával, borzzal. Sok vízisikló, kecske- és tavibéka, illetve teknôsbéka lakik a tóban,
rengeteg az énekesmadár, de ellátogatott
már ide hattyú, szürke gém és vízicsirke is.
A kedvencem itt a kis szigeten is fészkelô
örvös galamb.
Mennyibe kerül a kedvezményes napijegy, és ezért mit vihet el egy ügyes horgász? Milyen halak vannak a tóban?
A kedvezményes napijegyet 3800 forintért lehet váltani, amivel három nemes-,
ebbôl kettô egy fajú halat lehet fogni, ezen
kívül három kilogramm keszeget. A legnépszerûbb azonban a 2000 forintos napijegy,
ilyet az vehet, aki minden halat visszadob.
De ha valaki mégis beleszeret a halba, amit
kifogott, mérlegelés után — valamivel a piaci ár alatt — pénzért elviheti. A leggyakoribb hal a ponty, aztán az amur, a busa (ez a
hal planktonnal, alacsonyabb rendû rákokkal táplálkozik, szóval csak véletlenül szokott horogra akadni, de a húsa állítólag koleszterincsökkentô hatású), aztán vannak a
ragadozó halak: a süllô, a csuka, a harcsa,
de van egy nagyon ritka halfaj, a fekete sügér, más néven a pisztráng sügér, ami Magyarországon igazi ritkaság. Én személy szerint a retró horgászat híve vagyok — a lehetô legegyszerûbb eszközöket használom —,
de minden nap fogok 2–3–4 halat. Ezeket
feltûnôen visszadobom, hogy a sikertelen
horgászok is lássák, van hal bôven a vízben. A tavat — engedélyek nélkül — 1986ban létesítették a helybéliek, vagyis „serdülôkorú”, nagyon jó állapotban lévô vízrôl
van szó.
SZ. Z. M.

Az elsô mindig a legnehezebb, a második
gördülékenyebb, a harmadikra beérnek a
célok, elképzelések és letisztul a mûvek minôsége. A III. Pesthidegkúti Festôverseny
témái idén is a helység utcái, lankás tájai,
élhetô környezetünk szépségei és érdekességei voltak. Ezúttal azonban lehetôség
volt a téma elôre feldolgozására, gondolva
azokra is, akik a természetben, az utcán
nem tudnak alkotni.
A III. Festôverseny zsûritagjai, Kollmann
György és D. Kovács Júlia szerint a beérkezett pályamûvek igen magas színvonalúak:
hatvanegy vállalkozó mûvész nyolcvanöt
mûvében szinte professzionális szinten elevenedett meg Pesthidegkút szépsége.
Az I. Festôverseny magánkezdeményezésbôl és adományból jött létre, de a többi
már a II. kerületi önkormányzat hathatós
anyagi támogatásával valósult meg.
Idén Bécsbôl, Los Angelesbôl és Kijevbôl is érkezett egy-egy versenyzô, valamint
Budajenô, Budaörs, Kecskemét, Dunaharaszti, Szolnok, Szekszárd, Nyergesújfalu,
Solymár, Pilisvörösvár, Jászberény, Püspökladány, Hajdúszoboszló és Gyula is képviseltette magát. A versenyzôk közül ki kell
emelnünk a tizenkét éves kis mûvészt, Újfalussy Emesét, aki a zsûritôl különdíjat kapott.
Magyar Ari
A III. Festôverseny nyertesei
FESTMÉNYEK: 1. Neuberger István; 2. Csabai Zsolt; 3. megosztott helyezés: László Lilla és Borbás P. Zsuzsa; 4. Ferenczi Judit; 5.
Tarcsányi Ottília; 6. Mezei Zsuzsa; 7. Villám
Zsuzsa; 8. Hajkó Zsuzsa; 9. Benkôné Kovács
Márta; 10. Gyôrffy Péter. Különdíj: Újfalussy
Emese. GRAFIKA: 1. dr. Koháry György —
aquarell; 2. Laczkó-Szilágyi Imre — pasztell;
3. Garaj Erika — tusrajz.

Pesthidegkút, a festôk barátja
A festôverseny alkotásaiból nyílik árveréssel egybekötött kiállítás szeptember
4-én 18 órakor. Fôvédnök: Láng Zsolt
polgármester. A tárlatot D. Kovács Júlia, a Nemzeti Tankönyvkiadó irodalmi
igazgatója nyitja meg. Közremûködik:
Kerékgyártó Edina táncmûvész.
A tárlat megtekinthetô 2009. szeptember 15ig naponta 10–20 óra között.

2009. augusztus 21.
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Újra szárnyaló zöld sasok

Strandröplabdások

Nem elôször rendezték meg a Hidegkúti Nyári Kupát a Szabadság
utcai sportpályán, de ilyen nagy létszámú eseményre még nem
volt példa a futballtorna történetében. 2008 nyarán például 8 csapat versengett a végsô gyôzelemért, ehhez képest idén 22 csapat,
azaz körülbelül 250 fô küzdött egymással, pedig az idôjárás sem
úgy alakult, ahogy mi szerettük volna.
Budapest minden kerületébôl érkeztek csapatok, de Solymárról,
Piliscsabáról, sôt még Debrecenbôl és Zamárdiból is jöttek.
A tornát végül a Hidegkúti SC felnôtt játékosaiból álló „Címvédôk” nyerték meg, a 2. helyen a Hunfalvy DSE (Hunfalvy János
Szakközépiskola)
A gyôztes csapat
csapata végzett.
A sikeres torna ötletgazdája és fôszervezôje, egyúttal a
gyôztes csapat tagja
Kovács Dániel, a HSC
felnôtt csapatának
vezetôje.

A hûvösvölgyi Nagyrét Tenisz- és Sportközpontban tartották augusztus elsô hétvégéjén az Országos Strandröplabda Bajnokság
idei negyedik, egyben utolsó fordulóját. A sok érdeklôdôt vonzó
megmérettetésen a Dambendzet Nathalie és Józsa
Zsuzsanna alkotta csapat
gyôzött és lett összetett
magyar bajnok. A férªaknál a Tóth Gábor—Bagics
Bence páros állt a dobogó
legfelsô fokára és szerezte meg egyben az idei év
bajnoki címét.

Apjok G.

Nyári sportprogramok
Augusztus 20.: Kispályás labdarúgás az „Alkotmány kupáért”. Jelentkezni augusztus 19-én 20 óráig lehet Garics Ferencnél, (06
20) 530-2022.
Augusztus 20.: Négy nap alatt a Balaton körül kerékpárral. Jelentkezni ifj. Tamás Gábornál lehet, (06 20) 384-5231.
Augusztus 29.: A XI. Pesthidegkúti Nyári Mûvészeti Fesztivál
keretén belül a futóversenyt a Hidegkúti S.C. szervezi, Kategóriák: 7 év alatt; 7–10 év; 10–14 év; 14–18 év; 18–45 év; 45 év felett.

BUDAKESZI ZÁLOGHÁZ
2092 Fô tér 6.
Telefon: (06 23) 452-506
Hétfô–péntek: 8.30–16.30
Szombat: 8.30–12.30
Értékesítés, készítés, javítás

Széphalom Neckermann-Partner
Utazási Iroda:
az Ön utazási partnere
Nálunk a Neckermann széles körû repülôs, egyéni
és belföldi üdülôprogramjai mellett megtalálhatók
a legmegbízhatóbb hazai utazásszervezôk kínálatai is.
Akciós és last minute ajánlatok,
körutazások nagy választékban.
Szolgáltatásaink: repülôjegy és szállásfoglalás,
baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás, reptéri
transzfer rendelés, színház- és koncertjegy értékesítése
Foglalja le síüdülését a Neckermann-nál!
A szeptember 30-ig lefoglalt utazásokra az utazási
iroda árgaranciát nyújt!
Széphalom Bevásárlóközpont
1028 Budapest,
Hidegkúti út 167., I. em.
E-mail: hvutazas@t-online.hu
Honlap: www.utajanlat.hu,
www.olinera.hu
Tel.: 398-7570
Nyitva tartás:
H-P: 10–18-ig, Sz.: 10–13-ig
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