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Közreműködnek a helyi iskolák növendékei, 
a Kiss Zenede néptáncosai és zenetanárai. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ

Hidegkút közbiztonságáról tartottak fórumot
Pesthidegkút közbiztonsága volt a témá-
ja annak a lakossági fórumnak, amelyet 
február 14-én tartott a Cserkészházban a 
Budaligeti Polgári Kör. A civil szervezet 
vendége volt Seres Ernő rendőr őrnagy, a 
II. kerületi rendőrkapitányság vezetője. 
A hozzászólásokból kiderült, hogy a he-
lyi közbiztonságon lehet javítani, de az is 
egyértelművé vált, hogy a rendőrség és a 
polgárőrség munkája csak a lakosság tá-
mogatásával lehet eredményes. A fóru-
mon a Hidegkúti Rendészeti Központtal, 
a helyi térfigyelő rendszerrel, valamint a 
bűnmegelőzéssel kapcsolatos kérdések-
ről beszélgettek. Seres Ernő rendőrkapi-
tány a rendőrség szemszögéből mutatta 
be Pesthidegkút bűnügyi és közbiztonsági 
jellemzőit.

A kötetlen hangvételű beszélgetés elején 
a II. kerületi rendőrkapitány, Seres Ernő 
leszögezte: fővárosi összehasonlításban 
bármennyire is imponálóak a II. kerüle-
ti rendőrök eredményességét, valamint 
Hidegkút bűnözési térképét jelző számok, 
ő mégsem fogja statisztikai adatokkal un-

tatni a hallgatóságot. A testület munkáját 
ugyanis az emberek a lakókörnyezet nyúj-
totta biztonságérzet és a rendőrök fellépé-
se alapján ítélik meg. 

– Pesthidegkúton a családi házas kör-
nyezetre jellemző bűncselekmények és 
szabálysértések adnak feladatot a rendőre-
inknek, ezek közül is leginkább a lakásbe-

törések – mondta el Seres Ernő. – Bűnözői 
„körökben” úgy vélik, hogy a városrészben 
gazdag zsákmány várja őket, ezért van az, 
hogy a kollégák vagy a polgárőrök akárhány 
betörőt is fognak, a helyükbe újabbak jön-
nek. Ebből az következik, hogy elsősorban 
a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt.

(Folytatás a 3. oldalon)
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K Ö Z É R D E K Ű  A D A T O K
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H I D E G K Ú T I  F O G A D Ó Ó R Á K
Dr. Láng Zsolt
polgármester, Fidesz–KDNP
országgyűlési képviselő,
2. választókerület

előzetes időpont-egyeztetés: 
346-5430

Polgárm. Hivatal 212. szoba 
Mechwart liget 1.

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

előzetes időpont-egyeztetés:
06 20 932-2925

Pesthidegkúti Közösségi Ház, 
Máriaremetei út 37.

Bándy Péter VÖK-tag
Fidesz–KDNP, 13. vk.

előzetes időpont-egyeztetés:
06 70 578-9797

Pesthidegkúti Közösségi Ház, 
Máriaremetei út 37.

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

előzetes időpont-egyeztetés:
06 20 374-2086

Pesthidegkúti Közösségi Ház, 
Máriaremetei út 37.

Makra Krisztina
nem képviselő tag

elérhetőség:
06 30 399-4558

hIDEGKÚTI POLGÁR – A Budai Polgár Adyligeten, Budakeszi-erdőn, Budaligeten, Erzsébetligeten, Erzsébetteleken, Gercsén, Kőváron,
Máriaremetén, Pesthidegkút – Ófalun, Petneházy-réten, Remetekertvárosban és Széphalmon terjesztett melléklete. Megjelenik 8000 példányban.

Felelős kiadó: Budai Polgár Nonprofit Kft., Balaton Balázs ügyvezető igazgató (balaton.balazs@masodikkerulet.hu)
Szerkesztőség: 1022 Bimbó út 1–5., (tel./fax: 316-3410, hidegkutipolgar@masodikkerulet.hu)

Főszerkesztő: Tóth Ildikó (toth.ildiko@masodikkerulet.hu),
Szerkesztők: Ludwig Dóra, Péter Zsuzsanna, Szabó Gergely – Munkatárs: Szentirmai-Zöld Máté – Fotó: Eisenmann József

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 (189×269 mm) 85 000 Ft + áfa 70 000 Ft + áfa

1/2 (189×133 mm, 93×269 mm) 45 000 Ft + áfa 37  000 Ft + áfa

1/4 (93×133 mm, 189×65 mm) 30 000 Ft + áfa 24 000 Ft + áfa

1/8 (93×65 mm, 45×133 mm) 20 000 Ft + áfa 15 000 Ft + áfa

1/16 (45×65 mm) 7000 Ft + áfa 5500 Ft + áfa

Hirdetésfelvétel a következő Hidegkúti Polgárba: 2012. március 13-án 11 óráig a 316-3410-es 
telefon/faxszámon, vagy a ludwig.dora@masodikkerulet.hu e-mail címen.

Az önkormányzat Hidegkúton

Lakosságszolgálati és
Okmányügyintézői
Csoport Pesthidegkút

Közösségi Ház, 
1028 Máriaremetei út 37.
Telefon: 376-5966
Telefon/fax/időpontfoglalás: 376-8678

(Hétfőn délelőtt és pénteken, valamint bizonyos 
gépjárműügyekben csak előre bejelentkezett 
ügyfeleket fogadnak)

Hétfő: 8.00–18.00
Kedd: 8.00–16.00
Szerda: 8.00–16.30
Csütörtök: 
8.00–16.00
a fenti napokon:
ebédidő: 12.15–13.00
Péntek: 8.00–13.00
ebédszünet nincs

Városrendészet Pest-
hidegkúti Kirendeltség

Közösségi Ház, 1028 Máriaremetei út 37.
Kozma Sándor közterület-felügyelő
Mobil: 06 30 560-3939
Telefon: 376-8678, 376-5966
e-mail: kozterulet.pesthidegkut@
masodikkerulet.hu
www.2keruletkozterulet.shp.hu

Hétfő: 13.30–18.00
Szerda: 8.00–16.30
Péntek: 8.00–11.30

Egyéb fontos címek és telefonszámok

II. Kerületi
Rendőrkapitányság

Rómer Flóris u. 6. Tel./fax: 346-1800

Közép-budai Tűzőrség 1021 Budakeszi út 45. Tel.: 459-2301

II. Kerületi
Egészségügyi Szolgálat

Kapás u. 22. Tel.: 488-7500

Készenléti Szolgálatok 
Pesthidegkúti Egyesülete

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

Telefon: 397-1266
kszp2@freemail.hu

Gyermekorvosi ügyelet 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

KÖZGYŰLÉsT TART A VAss MIKLÓs EGYEsÜLET
A Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segítő Köz-
hasznú Egyesület április 6-án 16 órától közgyűlést tart 
a Klebelsberg Kultúrkúriában (1028 Templom u. 2-10.). 
A közgyűlés témái többek között: beszámoló az egyesület 
működéséről és gazdálkodásáról, 2011. évi közhasznúság 
és felügyelőbizottsági jelentés, 2012-es költségvetési terv. 
Amennyiben a közgyűlés 16.30-ig nem lesz határozatképes, 
úgy a megismételt közgyűlés április 6-án 17-kor kezdődik. 
A megismételt közgyűlés – az eredeti napirendi pontok-
kal – a szavazati joggal rendelkező jelenlévők létszámától 
függetlenül határozatképes. A közgyűlés nyilvános, min-
denkit szeretettel várnak.

Szlovén és bolgár vendégeket fogadtak a Klebelsberg Kuno Álta-
lános Iskola és Gimnázium diákjai január 30. és február 3. között. 
Az iskola tavaly az Academy of Central European Schools (ACES) 
szervezésében megnyert egy nemzetközi pályázatot, ennek ke-
retében két középiskolával alakíthattak ki partnerkapcsolatot.  
A magyar gyerekek és kísérő tanáraik ősszel Bulgáriában jártak, 
most pedig a pesthidegkúti diákokon volt a sor, hogy megismer-
tessék barátaikkal lakóhelyüket és a fővárost. A közös program 
során a helyi diákok körbekalauzolták iskolájukban a szlovén és 
bolgár tanulókat, akik a tornacsarnok méltán híres mászófalát 
is kipróbálták. A gyerekek megtekintették a látássérültek világát 
bemutató Láthatatlan kiállítást, és nem maradt el a városnézés, 
valamint a dunai hajózás sem. Látogatást tettek a Parlamentben, 
a műjégpályán és a várban is. Az ACES-projekt témájához kap-
csolódva a gyerekek önkéntes munka keretében a Sas-hegyen 
jártak, és a nem őshonos, már kivágott gallyak, fák összegyűjtésé-
ben segédkeztek. Az együtt töltött öt nap alatt szoros barátságok 
kötődtek, így nem csoda, ha a vendégek búcsúztatásakor egy-két 
könnycsepp is legördült az arcokról. A diákok legközelebb ta-
vasszal, Szlovéniában találkoznak.

A programok lebonyolításáért a klébis diákok ezúton is köszö-
netet mondanak Borsos Krisztina és Pálfyné Tornay Dorottya pro-
jektvezetőknek, Rósa Viktor igazgatónak, Harisné Pintér Zsuzsanna 
igazgatóhelyettesnek, valamint tanáraiknak: Csere Szilviának, Dá-
vid Zoltánnak, Ghimessy Csabának, Nánási Csillának, Németvölgyi 
Anettnek, Mandják Gertrúdnak, Matusné Németh Eszternek, Szőlősi 
Emesének, Tar Juditnak, Varga Zoltánnénak.

Vígh Márta és strinni Bence
12. g osztály

Vendégdiákok a Klébiben
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BEsZÁMOLÓK ELFOGADÁsA
A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat (VÖK) február 13-án tartott ülésén a kép-

viselők elfogadták a tavaly novemberben megrendezett Klebelsberg-napok pénzügyi 
és szakmai beszámolóját. Ezenkívül megtárgyalták a VÖK által 2011-ben támogatott 
több mint 30 hidegkúti civil szervezet elszámolását is. A több millió forintos önkor-
mányzati támogatásnak, valamint a civil szervezetek elismerést érdemlő önerejének 
és tettrekészségének köszönhetően a tavalyi évben is több tucat civil kezdeményezés, 
program, rendezvény, tábor valósulhatott meg Pesthidegkúton és környékén.

EGYIRÁnYÚ FORGALOM A BujDOsÓ KÖZBEn?
Ahogy arról már korábbi lapszámunkban is beszámoltunk, 2011 végén lakossági 

igényként merült fel, hogy a Bujdosó köz Szabadság és Tárkony utca közötti szakaszán 
egyirányú forgalmi rendet vezessenek be – hasonlóan, mint ahogy korábban a Kökény 
utcában. A VÖK megkérdezte a környéken élő és a forgalmirend-változásban érintett 
lakókat, és több tucat állampolgár élt is a véleménynyilvánítás lehetőségével. A több-
ségük támogatja az elképzelést, de szép számmal akadnak ellenzők is. Ők elsősorban a 
Tárkony utcára zúduló forgalomtól tartanak.  A városrészi önkormányzat azt javasolta 
a Kerületfejlesztési, Környezetvédelmi és Településüzemeltetési Bizottságnak, hogy 
fontolja meg: az egyirányú forgalmi rendet ne a Tárkony utcáig, hanem a Széphalom 
Üzletház felső parkolójáig léptessék életbe, megakadályozva ezzel, hogy a Tárkony utca 
menekülő útvonallá váljon. szzM

A VÖK februári ülésén történt
TAVAsZI pIAcI nApOK
A máriaremetei termelői 
helyi piacon legközelebb 
MÁRCIUs 10-ÉN, azt kö-
vetően pedig MÁRCIUs 
24-ÉN várják a vásárlókat. 
A szombati napokon már 
7.30–12 óráig kínálnak friss 
hazai élelmiszereket a ter-
melők a Cserkészház kertjé-
ben (1029 Hímes utca 3.) a 
pesthidegkúti polgároknak 
és az érdeklődőknek. Az üze-
meltető felhívja a figyelmet: 
a piacon elköltött minden fo-
rint az országon belül marad, 
a megvásárolt élelmiszerek 
pedig a családok egészségére 
válnak. Jöjjenek el minél töb-
ben vásárolni, beszélgetni a 
barátságos hangulatú piacra!

(Folytatás az első oldalról)

Seres Ernő felhívta a figyelmet arra, 
hogy az önkormányzat és a rendőrség 
közös törekvése, hogy megszilárdítsa 
Pesthidegkút közbiztonságát, de ehhez a 
Városrendészet és a polgárőrszervezetek 
munkája mellett a felelősen gondolkodó 
lakosság összefogására is nagy szükség 
van. Ha valaki gyanús esetet lát, értesítse 
tehát a rendőrséget. A rendőrkapitány 
emlékeztetett arra, hogy a közelmúlt-
ban a lakók több esetben jó érzékkel 
nem riasztották el a betörőket, hanem 
a bejelentésükre érkező rendőrök vagy 
polgárőrök érték tetten azokat. Pesthi-
degkúton betörés szempontjából Bu-
daliget a leginkább érintett terület. A 
helyet előzetesen alaposan feltérképező 
tettesek könnyen bújnak meg az erdős 
részen, és a meneküléshez, illetve a 
rejtőzködéshez jó terepet jelentenek a 
könnyen átjárható kertek.

Arra a lakossági felvetésre, mely sze-
rint több rendőr kellene a városrészbe, 
Seres Ernő azt válaszolta, hogy a rendőr-
járőrök folyamatosan jelen vannak Pes-
thidegkúton, és a nagy terület ellenére 
percek alatt a riasztás helyszínére érnek.  
A fórumon felszólalók közül többen 
kérték, hogy a Máriaremetei úton és 
Adyligeten is legyen körzeti megbízott, 
akihez fordulhatnak. A kapitányság-
vezető szerint valóban hasznos a kör-
zeti megbízotti rendszer, de meglátása 
szerint a rendőröknek inkább az utcán 
van a helyük, mintsem egy irodában. 
Felhívta a figyelmet arra is, hogy a Hi-

Az új Rendészeti Központ sokat javít 
Hidegkút közbiztonságán

degkúti Rendészeti Központ megépülése 
jelentős változást hozhat. A központban 
24 órás ügyeletet tartanak a rendőrök és 
városrendészek, valamint a helyi pol-
gárőr szervezetek tagjai, ami a reagálási 
időt jelentősen csökkenti Hidegkúton. 
Az itt lakók biztonságérzetét pedig nö-
velni fogja a közeljövőben kiépülő és bő-
víthető térfigyelő rendszer.

Többen szóvá tették: sokszor tapasz-
talták, hogy az intézkedő rendőrök nem 
az elvárt figyelemmel és udvariassággal 
látták el a feladatukat. A kapitány meg-
ígérte, hogy amennyiben hanyagságot 
követnek el a kollégái, kellő szigorral fog 
eljárni velük szemben. Mint fogalmazott: 
a rendőrök hozzáállása a felderítésnél is 
fontosabb szempont.

A lakók felvetették, hogy Hidegkút 
egyes útjain gyorsulási versenyt tartanak 
autósok és motorosok. A rendőrkapitány 
mobil sebességmérővel szegné kedvü-
ket, a Máriaremetei templomkertben 
engedély nélkül autózókat és motoro-
sokat pedig a közelmúltban kihelyezett 
tiltó táblára hivatkozva fogják büntet-
ni. A hallgatóságból többen elmondták, 
hogy kamerát szerelnének fel a házukra 
vagy az utcájukba, mások az önvédelem 
lehetőségeiről és határairól kérdezték 
a kapitányt. Seres Ernő hangsúlyozta: 
magánszemély csak az ingatlanon be-
lül helyezhet el kamerát, úgy, hogy az ne 
„lássa” az utcán közlekedőket, közterüle-
ten pedig csak az arra jogosult szerv sze-
relhet fel kamerát. Megemlítette, hogy 
a bűnözők elleni önvédelem a tervek 
szerint többet fog megengedni a sértet-

teknek, ugyanakkor a bíróság eddig is az 
arányosság elve alapján ítélte meg, hogy 
az önvédelem túlzó volt-e. Seres Ernő a 
fórum zárásaként megígérte, hogy a la-
kossági észrevételek és javaslatok alap-
ján több intézkedést is meg fog hozni a 
közeljövőben.

A Budaligeti Polgári Kör közbiztonsági 
fórumán részt vett Kelemen Zsolt, a Ké-
szenléti Szolgálatok Pesthidegkúti Ön-
kéntes Tűzoltó, Katasztrófavédelmi és 
Polgárőr Egyesületének elnöke, valamint 
az egyesület több tagja. Kelemen Zsolt 
röviden bemutatta a szervezetet, meg-
erősítve, hogy a veszélyhelyzetek elhárí-
tásában, valamint a polgárőri munkában 
továbbra is számíthatnak rájuk Hidegkút 
lakói. Elmondta, hogy a riasztások hoz-
zájuk is befutnak, így katasztrófahelyze-
tekre hamar reagálnak. Kelemen Zsolt 
kérte, hogy a lakók, illetve a szomszé-
dok jobban figyeljenek egymásra, és ő 
is hangsúlyozta, hogy a legkisebb gyanús 
esetről is érdemes értesíteni a rendőrsé-
get vagy a polgárőrséget. szaBó g.



4. OLDAL KÖZÉLET hIDEGKÚTI POLGÁR

A Klebelsberg Kultúrkúriában nagy érdek-
lődés mellett január végén rendezték meg 
a Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsé-
gének (PPKSZ) jubileumi polgári farsangi 
bálját. A helyi civilek csapata, ismert nevén 
a HÖLPP (Húsz Önkéntes, Lelkes, Pesthi-
degkúti Polgár) összetartással és állhatatos-
sággal magas színvonalú szervezőmunkát 
végzett, és mintegy négyszáz vendéggel im-
már tizedszer rendezte meg farsangi bálját.

Az eseményen részt vett Láng Zsolt polgár-
mester mellett Csabai Péter, a pesthidegkúti 
VÖK elöljárója, valamint Bándy Péter és 
Skublicsné Manninger Alexandra önkor-
mányzati képviselők. Emellett számos 
közéleti szereplő is tiszteletét tette a bálon. 
Jelen volt többek között a PPKSZ örökös 
tiszteletbeli elnöke, Bánffy György özvegye, 
Bánffy Tilda asszony, Kondor Katalin újság-
író, Bakondi György, az Országos Katasztró-
favédelmi Főigazgatóság főigazgatója, Becsey 
Zsolt miniszterelnöki megbízott, Béres József 
és Béres Klára a Béres Zrt. képviseletében, 
Ferencz Éva színész-előadóművész, valamint 
Hámori József akadémikus is. 

Akárcsak az elmúlt években, idén is 
tárogatószó nyitotta meg a bált, Nagy Pál 
János előadásában. Korényi Zoltán főszer-
vező köszöntőjében kiemelte, hogy a bálok 
megrendezésével az volt a céljuk, hogy a 
közösség összetartozásának bizonyos je-

Jubilált a pesthidegkúti  farsangi bálJubileumi alkalomhoz érkezett a Pesthideg-
kúti Polgári Körök szövetségének hagyo-
mányos bálja, amelyet idén január 28-án 
rendeztek meg. A tizedik alkalommal meg-
rendezett mulatság lehetőséget teremtett 
a pesthidegkúti és környékbeli polgárok-
nak, valamint meghívottjaiknak a barát-
kozásra, beszélgetésre, dalolásra-táncra és 
persze a rossz szellemek elűzésére is.
 

gyeit megragadják, ezért a hagyományok 
ápolására különösen hangsúlyt fektettek 
az elmúlt években is.

Szavait követően a rendezvény fővédnö-
ke, Takaró Mihály író, irodalomtörténész 
köszöntötte a X. jubileumi bál résztvevő-
it. Takaró Mihály − aki harmadik éve ha-
vonta egy-egy magyar íróról, költőről tart 
előadást a Kultúrkúriában − hangsúlyozta, 
hogy a háború előtt a polgári lét lényege 
volt a közösségi önszerveződés; az embe-
rek szerettek önmaguktól alkotni valamit 
saját közösségükben: a mostani bál szer-
vezőinek és résztvevőinek sikerült ezt a ha-
gyományt visszahozniuk: − Ez az este nem-
csak egy farsangi mulatság, hanem egyben 

az önszerveződés ünnepe is −fogalmazott 
az író. − Egy krízisben lévő világ és ország 
számára nem lehet jobb üzenet, mint az, 
hogy Isten előtt lehajtott fejjel, a nemzetek 
között felemelt fejjel járunk. 

A szervezők saját szerzeményű vidám 
dalokkal, énekkel és fényképes összeállí-
tással emlékeztek az elmúlt évek rendez-
vényeire. Jablonkay Gábor, a PPKSZ elnöke 
barátként és nem vendégként köszöntötte 
a résztvevőket. Láng Zsolt polgármester 
elsőként Orbán Viktor miniszterelnök, a 
bál résztvevőihez címzett levelét olvasta 
fel a közönségnek, majd megköszönte azt 
a bizalmat és támogatást, fizikai és egyben 
lelki segítséget, amit 2011-ben ország-

Magyarországon a II. világháború után szinte megszűntek 
a civil közösségek, ezzel a népi, polgári kultúrát gene-
rációról generációra átadó nemzedékek tapasztalata is 
elhalványult. Pesthidegkúton azonban a tizenkét város-
rész családi és baráti köreiben mindig voltak olyanok, 
akik továbbvitték, ápolták a szellemet és a lelket építő 
kisközösségeket. Vélhetően ez a háttér is hozzájárult 
ahhoz, hogy 2002-ben Pesthidegkút polgárai néhány 
hónapon belül, egymástól függetlenül jelentős számú 

Hogyan is kezdődött, mi motiválja a HÖLPP lokálpatrióta közösségét? 

A 2009-ben közadakozásból 
elkészült Klebelsberg-szobor

Bánffy György és Tilda asszony 
2007-ben

A HÖLPP „szimfonikus zenekara” hangszerek nélkül 2009-ben

2004: tánc az adyligeti határőr laktanyában Senior tánciskolások nyitótánca 2010-ben

Takaró Mihály, az est fővédnöke

Korényi Zoltán, 
a bál főszervezője 

és Láng Zsolt 
polgármester
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kisközösséget hoztak létre. Ezután magától értetődően 
került sor az összefogásra, így 2002 karácsonya előtt 
létrejött egy ötvenöt polgári kört tömörítő szövetség, a 
Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége (PPKSZ). Ennek 
első vezetősége (Cser Gyöngyi, Korényi Zoltán, Kovács 
Károly, Nemes Ákos és Zaymus Vince) kiemelt célként 
fogalmazta meg az országban ismert népi és polgári 
hagyományok felélesztését, valamint új szokások beveze-
tését. Ezzel a gondolati háttérrel jött létre a farsangi bál 

hagyománya, és így élesztették fel a majális szokását is 
(amikor a hidegkúti városrészek közös májusfát állítanak). 
A lelki összetartozás kiemelkedő eseménye volt 2003-ban 
a Máriaremetei Kisboldogasszony Bazilika kertjében a 
Szent Korona Domb emelése, ahol a Kárpát-medence 
mintegy ezer helységéből hozott egy-egy marék föld 
jelképezi a nemzet tagjainak összetartozását. 

Ahogy azt Korényi Zoltán, a bál főszervezője elmondta, 
a gyakorlat hamar bebizonyította, hogy színvonalas 
bálok csak nagyon jól szervezett csapattal és több 
hónapnyi alapos előkészítéssel valósíthatók meg. Az 
ő vezetésével állt össze a HÖLPP, amely a közösség 
szolgálatát és a minőséget tartotta, tartja elsődlegesnek. 
A csapat évről évre egyre jobban összekovácsolódva, 
tervszerű munkával, ma már professzionális szinten 
képes nagyrendezvényeket megvalósítani.

Az első farsangi bált 2002. február 22-én, 220 ven-
déggel a Balázs vendéglőben rendezték meg. Már ez 
az első farsangi bál megmutatta, hogy Pesthidegkúton 
nagy igény van egy ilyen polgári kultúrát erősítő ese-

ményre, ezért a következő bálokat, 2004-től 2007-
ig a négyszáz főt befogadni képes, adyligeti, egykori 
határőr laktanya éttermében rendezték meg. Közben 
Pesthidegkúton megépült a Klebelsberg Kultúrkúria, 
amely 2008 óta ad otthont az egyre népszerűbbé váló 
farsangi báloknak. A HÖLPP elismerését jelenti az is, hogy 
2008-ban a Klebelsberg Emléktársaság és a Kultúrkúria 
felkérte egy jótékonysági bál megrendezésére. Az ott 
befolyt összegből készülhetett el Klebelsberg Kuno 
bronz mellszobra, amelyet az udvaron állítottak fel. 
A farsangi bálok fejlődését jelzi, hogy néhány éve a 
HÖLPP csapata nemcsak a rendezés fáradságos munkáját 
vállalja, hanem meglepetésként, önálló műsorszámmal 
is fellép. Ilyen volt például a téli, gonosz szellemeket 
elűző éneklés-kereplés, a szimfonikus zenekar előadása 
hangszerek nélkül, a közönség megénekeltetése vagy 
tavaly a férfiak lopótökkel vezényelt üveges tánca. Ezek 
a műsorszámok adják – többek között – a bálok egyéni 
karakterét. A tavalyi farsangot a bor, az ideit pedig a 
pálinka jegyében rendezték meg.

gyűlési képviselővé választásakor kapott. 
A  Grazioso Vonósnégyes báli hangulatú 
zenedarabját követően a pesthidegkúti 
három felekezet vezetői – Kovács Gergely 
református lelkész, Fodor Viktor evangé-
likus lelkész és Esterházy László katolikus 
atya – mondtak asztali áldást.

A vacsora után a Csillagszemű Tánc-
együttes nagysikerű műsora és nyitótánca 
következett. A télűző farsangi táncos-dalos 
mulatság hajnalig tartott, a bál legkitartóbb 
vendégei végül a Barbakánban bálozó „if-
júsági szekció” táncparkettjén fergeteges 
rock and roll, tviszt és limbó tánccal, a 
fiatalokkal versenyezve búcsúztak az idei 
jubileumi báltól.

Hogyan is kezdődött, mi motiválja a HÖLPP lokálpatrióta közösségét? 
az
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Férfiak üveges tánca 2011-ben

A Csillagszemű Táncegyüttes előadása

A Grazioso Vonósnégyes

Az eddigi bálok története 
a HÖLPP előadásában

Táncoló báli vendégek
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A ma már furcsának tűnő kifejezés mö-
gött az a szokásjogra épülő gyakorlat állt, 
hogy a földesúr átengedte jobbágyainak 
a kiszáradt fát és gallyat, biztosított fát 
tüzelésre, építkezésre (tetőzet, ablakok, 
ajtók), szerszámok, szekerek, ekék, jár-
mok, kerítés készítésére. Meghatározta a 
mennyiséget és a vágás idejét, s az enge-
délyén felüli vágásért szigorú büntetést 
szabhatott ki. A kijelölt és kitermelt vá-
gásokat pedig gondosan feltüntettette a 
település térképén is, amint azt egy 1818-
ban készült térkép bizonyítja. 

Erdőre vonatkozó pontokat már az első, 
az 1711-es telepes-szerződés tartalma-
zott: Kurcz báró fát biztosított az újonnan 
jötteknek házaik megépítésére, továbbá 
makkoltatni engedte disznaikat. Ez utób-
bi engedményért további, főleg termé-
szetben – tyúkkal, kacsával – fizethető 
adót kötött ki. 

Az 1848-as jobbágyfelszabadítással 
megszűnt a jobbágyok faizási joga. A 
földesúr azonban köteles volt kárpótlá-
sul akkora erdőrészt átengedni nekik, 
amekkorának értéke megfelelt az 1848 
előtti faizás értékének. Ezt a kötelességét 
nemcsak az április törvények írták elő, 
hanem egy 1853-ban megjelent császári 
pátens is. 

Így jutottak erdőbirtokhoz Hidegkút 
lakosai is, akiknek építkezésre és tüze-

Hidegkúti erdőjáró

lésre kellett fa elsősorban, illetve az erdőt 
marha, sertés legeltetésére használták. 
Az erdő azonban nemcsak faanyaga miatt 
jelentett értéket, hanem a vadászati jog 
miatt is, amelyet évről évre bérbe adtak – 
általában a földesúrnak, de előfordult, pl. 
1891-ben, hogy egy jómódú budai vállal-
kozó, Holtzspach Nándor kapta azt meg. 

A XIX. század második felében terv-
szerű erdőgazdálkodásba csak az 1880-
as évektől fogtak a falusiak: volt úrbéresek, 
telkesek és zsellérek. Az erdőt nem osztot-
ták fel maguk között, hanem együtt tart-
va gazdaközösségbe szerveződtek. A kö-
zös gazdálkodás megszervezéséhez pedig 
Pékh József, a megye főerdésze nyújtott 
segítséget nekik.

Pékh József szakmai pályafutása Pest 
megyéből indult. A fiatal gyakornokot 
1884-ben Pest-Pilis-Solt-Kiskun vár-
megye erdészeti bizottsága járási, majd 
1886-tól megyei főerdésznek nevezte ki. 
1905-ben m. kir. erdőmester, később 
főerdőtanácsos, 1919-ben miniszteri 
tanácsos. A hidegkúti erdők érdekében 
kifejtett tevékenységét azzal kezdte, hogy 
felmérte az erdő állapotát: a 105 kat. hold 
egy része kocsánytalan és molyhos tölgy, 
másik része virágos kőris, gyertyán, itt-
ott cser, valamint juhar. A fakészletet 
2579 m³ -re becsülte, korát 1-40 évesig 
határozta meg, négy korosztályra osztva. 

Az erdőterületen voltak továbbá termé-
keny és terméketlen területek, mint pl. 
tisztások, a tisztásokon legelők, mar-
hacsapások. Azt is megjegyezte, hogy az 
addig rendetlenül, szabálytalanul kihasz-
nált erdő megújítását a jó természetre 
bízták a hidegkútiak. 

Elsőként hívta fel a falusiak és a vár-
megye figyelmét arra, hogy ezt az erdőt 
rendszeres gazdasági üzemterv szerint 
kell kezelni, és tervszerű gazdálkodással 
kell javítani állapotán. Ez utóbbi érdeké-
ben javasolt a kétféle tölgy közé bükköt, 
gyertyánt telepíteni, a köves talajra pedig 
fekete fenyőt, elsősorban talajjavító ha-
tása miatt. A legeltetést szigorú keretek 
közé szorítva a további legelőnyerést el 
kell tiltani, a tuskókitermelést be kell 
vezetni. A tisztások fásítása érdekében 
pedig csemetekert létrehozását indítvá-
nyozta. Fát csak ősszel engedett kivágni, 
és februárig elhordatta az erdőből. Erdő-
őr alkalmazását már egy 1879-ben meg-
alkotott jogszabály is előírta, de szerinte 
olyat kell alkalmazni, aki a megkívánt 
képesítéssel rendelkezik, s akit élethosz-
sziglan alkalmaznak. Az ilyen erdőőr a 
vadászatra is felügyelne. 

Pékh terve tíz évre előre kijelölte a 
teendőket a hidegkúti erdőben. Mert a 
volt úrbéresek, telkesek és zsellérek gazdakö-
zössége nemcsak elfogadta tervét, hanem 
szabályzattá alakította át. Megtartásáról 
azután időnként nyilatkoztak, így 1905-
ben is, amikor már 121 hold 202 nöl 
erdő felett rendelkeztek. Tauner Gáspár 
elnökkel az élen jelentették ki, hogy „a 
következő 10 évben is, mint eddig – az 
erdőgazdasági üzemterv szerint óhajtják 
folytatni az erdőgazdálkodást.” Megvaló-
sították Pékhnek a facsemete-ültetvény-
re tett indítványát is, amely minden bi-
zonnyal jól szolgálta az erdőgazdálkodást 
annak ellenére, hogy pl. 1932. július 12-
én, egy fővárosi lakos – talán kiránduló – 
gondatlansága miatt tűz ütött ki az ültet-
vényben, s mintegy 50 nölt perzselt fel. 

Erdőőröket is fogadott a falu. A szá-
zadforduló név szerint ismert erdőőre 
Kretz János (1893-1899) és Fink Már-
ton (1902), a vadőr pedig Budai József 
(1897-1905) volt. 

Epilógus: a volt úrbéres gazdaközösséget, 
mint egyesületet 1947-ben oszlatta fel a 
belügyminiszter, azzal az álságos indok-
kal, miszerint „a lefolyt vizsgálatból az 
állapítható meg, hogy az egyesület szü-
netelteti működését. A működés szüne-
teltetésére engedélyt nem kért és nem 
kapott, alapszabályszerű működés kifej-
tésére nem képes”.  Két évvel a világhá-
ború, és egy évvel a kitelepítés után. Igaz, 
ekkor már az erdő sem volt az övék…

czaga Viktória 
helytörténész

hidegkúton az erdő a XIX. század közepéig a földesúr tulajdonában volt, jobbágyok 
nem birtokolhattak fás területeket. Ők az úgynevezett faizási joggal rendelkeztek. 
 

Josephus Detsy térképe az 1818-1825 között kivágott erdőt is feltünteti
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Március 3-án 15 órától már a tavasz érkezé-
sére készülhetnek a családok a Klebelsberg 
Kul túr kú riá ban. A Csiribiri tavaszköszöntő 
családi délutánra ellátogat a Miskolci Cso-
damalom Bábszínház, amelynek művészei 
Róbert Gidáról és barátairól mesélnek 
majd, valamint a Sajtkukacz együttes mu-
zsikusai, akik a „Zsákban Benedek, hoz majd 
meleget” című zenés műsorral szórakoztat-
ják majd a nagyérdeműt.

„Alapvető célunk bemutatni az akusztikus 
élő zene varázslatos világát, a zenehallgatás, 
vagy éppen a gyerekek bevonásával történő kö-
zös muzsikálás örömét. A viszonylag egyszerű 
hangszerelés, könnyed fülbemászó dallamvi-
lág mind azt a célt szolgálja, hogy a gyerekek 
könnyen, játékos formában értsék, lássák, 
hogy milyen nagyon fontos a zene az ember 
életében. A költők igényesen, mégis játékos 
könnyedséggel tudják kifejezni a versekben 
mondanivalójukat. A mi feladatunk, hogy 
ezeket megzenésítve továbbítsuk a gyerekeknek. 
Fontos az értékek átmentése a jövő generációja 
felé, hiszen a ma gyermekeiből lesznek a jövő 
szülői, többek közt leendő unokáink szülői is” – 
nyilatkozta a koncert kapcsán a Sajtkukacz 
együttes.

Tavaszköszöntő

sZÉKELY EsT A KuLTÚRKÚRIÁBAn
A mintegy 75 perces előadás egymástól független 
jelenet-mozaikokból építkezik, mégis nagyon 
határozott művészi és érzelmi logika szerint 
válik egységes egésszé. Érzékeny vonalvezetés-
sel fejtegeti a székely ember lelkének viharait, 
jellegzetesen derűs bugyrait, csavarintos észjá-
rását, imádságos magyarságtudatát. Nevettet és 
megríkat, kilazít és gondolkodtat. Szórakoztat és 
rádöbbent. Verssel is, dalol is. Hat a nézőre. Tehát 
színház. A Klebelsberg Kamaraszínház március 
5-én 19 órai kezdettel mutatja be a Fenyőige 
című estet, amelyben kiváló székely írók műve-
iből láthat „magvakat” a publikum. Szereplők: 
Buzogány Márta és Frech Zoltán színművészek, 
rendező: Buzogány Béla színművész.

Az eddig csupán szóbeszédben élő törté-
netet Szilágyi András építész, a Budapest 
Galéria osztályvezetője megerősítette: a 
Fővárosi Tanács 1982-ben, Ady születésé-
nek százötödik évfordulójára megrendelt 
egy bronzszobrot, amelyet a Ferenciek te-
rén, a Klotild-paloták előtt állítottak vol-
na fel, de mire az elkészült, a városatyák 
meggondolták magukat. A Liszt Ferenc té-
ren ugyanis már volt egy teljes alakos Ady 
Endre-szobor, és nem tartották szeren-
csésnek, hogy a két szobor ilyen közel le-
gyen egymáshoz. Így az a döntés született, 
hogy az új szobor kerüljön a költő nevét 
viselő második kerületi Adyligetre.

A szobor Kiss István munkája, aki egy 
falusi kovácsmester fiaként 1927. június 
8-án született a trianoni határ túloldalára 
került Biharillyén. Gyerekként sokat lá-
batlankodott apja műhelyében, ahol meg-
ragadta képzeletét a tüzes vas, az élette-
lennek hitt anyag formálása. Egyik tanára, 
Heltai Miklós fedezte fel képességeit a 
nagyszalontai középiskolában, és tudato-
san irányította a művészi pálya felé. 

1953-ban végzett a Képzőművészeti Fő-
iskolán, olyan szobrászok keze alatt, mint 
Kisfaludi Strobl Zsigmond, Mikus Sándor 
és Pátzay Pál. Ekkor már ismert művész 
volt, még főiskolásként elnyerte a Dózsa-
emlékműre kiírt pályázatot, ami megala-
pozta a pályafutását.  A szoborcsoportot 
eredetileg a Városliget bal oldali sarkára 
tervezték, de 1961-ben végül Várpalotán, 
a Dózsa György téren avatták fel.

Adyliget szobrai – A bronzba öntött költő
A köztereinket, parkjainkat díszítő szobrok 
idővel környezetünk szerves részévé 
válnak. Megszokjuk őket − akár szeretjük, 
akár elutasítjuk őket. A sorsukat viszont 
már ritkábban ismerjük. Pedig a szobrok-
nak is megvan a maguk sorsa, és ez igaz 
Ady Endre szobrára is, annál is inkább, mi-
vel eredetileg nem a kertvárosba szánták.
 

A kétszeres Munkácsy- és Kossuth-dí-
jas Kiss István egészen a rendszerváltásig 
az egyik legtöbbet foglalkoztatott szobrász 
volt. Faragott követ és fát, öntött bronzot, 
készített alumíniumszobrot, lemezplaszti-
kát, krómacél kompozíciót. Budapesten és 
vidéken, illetve külföldi városokban csak-
nem száz politikai és díszítőszobrát állí-
tották fel. Közérthető, realista szemléletű, 
szocialista eszmeiségű és elkötelezettségű, 
nemegyszer propagandisztikus hangvételű 
munkákat készített, melyek közül legis-
mertebb a Szoborparkba száműzött Ta-
nácsköztársasági emlékmű. 

A már súlyos beteg művészt (1997. de-
cember 29-én halt meg) hetvenedik szü-
letésnapján Bereczky Loránd, a Nemzeti 
Galéria igazgatója köszöntötte: „Hihetetlen 
formaérzéke, speciális térlátása alkalmassá 
tette őt arra, hogy a kor ízlése és követelmé-
nye szerint megfogalmazott köztéri szobrászati 
feladatok megoldásában jeleskedjen. Ezek az 
ünnepélyességet hordozó vagy jeles személyi-
ségeket megjelenítő művek zömében figurális 
alkotások voltak, és a művész kezét kötötte 
a leegyszerűsített szimbólumrendszer. Kiss 
István azonban a szimbólumrendszer játék-
szabályait felvállalva is képes volt plasztikai 
formáló tevékenységének utat nyitni. Korai 
műveire – köztéri alkotásokról, illetve azok 
terveiről van szó – a dinamizmus és a szakmai 
pedantéria volt jellemző. A művésznek ebben a 
periódusában is jelen voltak a kisebb léptékű, 
intimitásban gazdag kisplasztikák, amelyek 
élete közvetlen környezetéhez kapcsolódó motí-
vumokat dolgoznak fel.” 

Ezekhez az alkotásokhoz sorolhatjuk Ady 
Endre életnagyságú szobrát is. A Nagyková-
csi út melletti parkos részről valóban nem 
egy idealizált bronzarc néz ránk, hanem egy 
beteg ember fáradt tekintete, azé a költőé, 
aki ugyan már indulásra kész, a sál a nyaká-
ban, keze a kabátzsebben, csak még elodáz-
ná az első lépést, mert tudja, hogy útja csak 
egyfelé vezet. Verrasztó gáBor

Az Ady-szobor alkotója, Kiss István házának kertjében
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