
1848-49
Március 15-én

a pesthidegkút-ófalui sarlós Boldogasszony Plébániatemplom 
előtt (Templom utca 9.) – a 8 órakor kezdődő 

ünnepi szentmisét követően – 9 órakor tartja hagyományos 
ünnepi megemlékezését  és koszorúzását 

a II. Kerületi Önkormányzat.

Ünnepi beszédet mond Dr. Csabai Péter VÖK-elöljáró 

Közreműködnek a Klebelsberg Kuno Általános Iskola 
diákjai, a Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola 

és az 1000. sz. Szent Korona Cserkészcsapat.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ

Az év elején vettek végső bú-
csút Bődey Sándortól, a hét-
éves múltra visszatekintő 
Templomkerti esték – Művészek 
a templomért című kulturális 
programsorozat megálmo-
dójától és fő szervezőjétől. 
A  máriaremetei bazilika és 
környezetének megújítását 
támogató rendezvény Bődey 
Katalin, Schmitt Pálné Makray 
Katalin és a Klebelsberg 
Kultúrkúria szervezésében 
zajlik tovább. A  hagyomá-
nyoknak megfelelően idén 
is öt nyári estén várják ne-
ves előadók az érdeklődőket 
a templomkerti szabadtéri 
oltárhoz. Június 15-én, az 
első előadáson a fellépők 
Bődey Sándor emléke és 
közösségépítő munkássága 
előtt tisztelegnek.

(Folytatás a 2. oldalon)

Folytatódik a Templomkerti esték 
jótékonysági programsorozat
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K Ö Z É R D E K Ű  A D A T O K

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 (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 következő Hidegkúti Polgárba: 2013. április 10-én 12 óráig a 316-3410-
es telefon/faxszámon, vagy a ludwig.dora@masodikkerulet.hu e-mail címen.

Hidegkúti Rendészeti központ

Városrendészet, 
Rendőrség

1028 Rezeda utca 10.
Tel.: 274-6073 (0-24 órás ügyelet) 
Tel.: 274-7063 (Rendőrség, 
hétfőt-péntek: 8.00–16.00)
E-mail: hrk@masodikkerulet.hu

Városrendészet:
hétfő: 13.30-18.00
szerda: 8.00-16.30
péntek: 8.00-11.30
Rendőrség:
hétfőt-péntek: 8.00–16.00

Hidegkúti FogAdÓÓRÁk
Dr. Láng Zsolt
polgármester, Fidesz–KDNP
országgyűlési képviselő,
2. választókerület

előzetes időpont-egyeztetés: 
346-5400

Polgárm. Hivatal 210. szoba 
Mechwart liget 1.

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

előzetes időpont-egyeztetés:
06 20 932-2925

Pesthidegkúti Közösségi Ház, 
Máriaremetei út 37.

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

előzetes időpont-egyeztetés:
06 20 374-2086

Pesthidegkúti Közösségi Ház, 
Máriaremetei út 37.

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

előzetes időpont-egyeztetés:
212-5030

Majorossy Imréné
A VÖK külsős tagja
Fidesz–KDNP

előzetes időpont-egyeztetés:
06 30 346-8045 

BudApest FővÁRos koRmÁnyHivAtAlA ii. keRületi HivAtAlA

Kihelyezett Iroda Pesthidegkút 
1028 Máriaremetei út 37. 
Tel.: 376-5966

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

Hétfő: 8.00–18.00*
Kedd: 8.00–16.00*
Szerda: 8.00–16.30*
Csütörtök: 8.00–16.00* 

*ebédidő: 12.15–13.00
Péntek: 8.00–13.00

egyéB Fontos címek és teleFonszÁmok

II. Kerületi
Rendőrkapitányság

1024 Rómer Flóris u. 10. 346-1800, 346-1821, 
346-1840

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

II. Kerületi
Egészségügyi Szolgálat

1027 Kapás u. 22. Tel.: 488-7500

Készenléti Szolgálatok Pesthidegkúti 
Egyesülete

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

kszp2@freemail.hu

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

(Folytatás az első oldalról)

Idén hetedik esztendeje, hogy Kossuth-, Liszt-, Erkel-, Ma-
gyar Örökség- és Príma Primisszima-díjas művészek és elő-
adók lépnek fel a Máriaremetei Bazilika kertjében, a szabad-
téri oltárnál, hogy előadásukkal a templom és környezetének 
megújítását támogassák.

Az eddigi évek során közel 15 ezer látogatót vonzó kulturális 
programsorozat megrendezését az év elején elhunyt főszer-
vező, Bődey Sándor után felesége, Bődey Katalin, valamint az 
esték házigazdája, Schmitt Pálné Makray Katalin olimpikon és 
a Klebelsberg Kultúrkúria folytatja. A  hidegkúti művelődési 
központ eddig is fontos eseménynek tartotta a rendezvényso-
rozatot a városrész kulturális életében, nyári művészeti feszti-
váljain közös előadást is rendeztek. 

– Mindenben a kitaposott utat követi a Templomkerti Es-
ték – Művészek a templomért jótékonysági kulturális sorozat 
– hangsúlyozta a Hidegkúti Polgárnak nyilatkozva Bődey Kata-
lin. – Az előadások továbbra is a zene, a tánc és a próza műfaja-
it sorakoztatják fel neves művészek tolmácsolásában. A célunk 
is töretlen: kulturális élményeket nyújtani a hallgatóságnak, 
miközben az előadásokon befolyt adományokat a Máriareme-
tei Bazilika felújítására és berendezésének karbantartására 
fordítjuk. Az előadások továbbra is ingyenesek, de a templom 
céljaira változatlanul szívesen fogadunk adományokat.

A 19 órakor kezdődő esték fővédnöke továbbra is Láng Zsolt 
polgármester, az előadások előtt 18 órakor pedig Esterházy 
László plébános tart szentmisét minden alkalommal.

Bődey Katalin elmondta, hogy idén is öt előadásra várják 
a nagyérdeműt. Az első templomkerti estén, június 15-én az 
alapítóra, Bődey Sándorra emlékeznek. Az előadók mindnyá-
jan olyan művészek lesznek, akiket a közönség már láthatott 
fellépni a szabadtéri oltárnál. A további előadások fellépőinek 
neve egyelőre még meglepetés, de a korábbi évek tapasztalatai 
alapján bizonyosan nem csalódnak majd azok, akik ellátogat-
nak a templomkertbe június 22-én, július 13-án, július 27-én 
és augusztus 31-én. P. ZS.–SZ. G.

Öt nyári este a máriaremetei 
bazilika támogatásáért
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A Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség 
szervezésében február 16-án közös műsor-
ral lépett fel a Győr-Sopron megyei Csik-
vánd Fehér Akác Énekkara és Citerazene-
kara, valamint a Pesthidegkúti Evangélikus 
Kórus az Ördögárok utcai templomban. 
Igét Bácsi János lelkész hirdetett. A Sarepta 
Szeretetotthon lakói is nagy odafigyeléssel 
hallgatták az előadást és az istentisztele-
tet. Fodor Viktor lelkész külön köszöntötte 
az eseményen megjelent Varga Mihály mi-
nisztert és országgyűlési képviselőt, vala-
mint Csabai Pétert, a Pesthidegkúti Város-
részi Önkormányzat elöljáróját. 

Mint azt Fodor Viktor lelkész lapunknak 
elmondta, a csikvándi és a pesthidegkúti 
gyülekezet között tavaly novemberben 
kezdődött a kapcsolat, amikor a hidegkúti 
evangélikus gyülekezet több tagja, vala-
mint az énekkara teljes létszámban elláto-
gatott a többségében evangélikus vallású, 
mintegy hatszáz fős településre. Ezt a lá-

Csikvándiak látogattak Hidegkútra

A Sareptában időseket és fogyatékkal élő-
ket gondoznak nagy odaadással, szeretet-
tel. Ez utóbbi lakók épülete nem felel meg 
a jogszabályban előírt feltételeknek: egy 
szobában hatan-nyolcan élnek, három 
gondozási egységben, egy részleg az eme-
leten, míg kettő a földszinten található. 
A csoportok összetétele mind életkorban, 
mind az akadályozottság mértékében he-
terogén. Mivel ezek a körülmények már 
nem felelnek meg a jogszabályi előírá-
soknak, a Sarepta vezetősége és fenntar-
tója, a Magyarországi Evangélikus Egyház 
úgy döntött, hogy új lakóotthon építésébe 
kezd. Az alapkőletétel április 21-én lesz, a 
régi Petőfi Művelődési Ház helyén.

Új szeretetotthon épül

A sarepta Budai Evangélikus szeretetotthon életében új fejezet nyílik. A hidegkúti 
intézmény – amelyet sztehlo Gábor evangélikus lelkész alapított 1951-ben – még idén 
elkezdi egy ötven fő befogadására alkalmas új lakócentrum építését. 
 

Az új szeretetotthon elhelyezésének 
elsődleges szempontja az volt, hogy az 
épület a lehető legnagyobb mértékben 
illeszkedjen a természetes környezetbe, 
megtartva a növényzeti és domborzati vi-
szonyokat. Az épület földszinti bejárata a 
belső udvarról nyílik majd, a fogyatékkal 
élők lakóterei a két oldalszárnyba kerül-
nek. Az új intézményben kétágyas, illetve 
egyágyas lakószobák lesznek. Az épület 
energiaellátását a tetőszinten elhelyez-
kedő napkollektorok, illetve napelemes 
rendszer biztosítja majd.

Jegesi Zoltánné otthonvezető elmondta: 
azon ellátottak számára, akik egész éle-
tüket intézményi keretek között élték, a 

felkészülés a kisebb lakóegységbe való 
átköltözésre hosszú folyamat lehet. A  fel-
készülést lehetőség szerint beszélgetés-
sel, ismerkedéssel, szoktatással szeretnék 
megvalósítani. 

– Az új otthonban az elsődleges célunk 
az lesz, hogy a fogyatékkal élők állapotát 
és képességeit javítsuk, vagy azok romlá-
sát megállítsuk, illetve lassítsuk. Ennek 
érdekében megfelelő foglalkoztatást ter-
vezünk, az egyéni szükségletek figyelem-
bevételével. Gondozottainkat támogatjuk 
lakótársaik megválasztásában és szabad-
idejük hasznos eltöltésében. Segítjük a 
fizikai helyváltoztatást is, hiszen a fogya-
tékos személyek életében is fontos, hogy 
különváljon a munka, a szórakozás és az 
otthon színtere.

Az otthonvezető hangsúlyozta, hogy a 
kapcsolatépítés érdekében más fogya-
tékos emberekkel való együttműködést 
is kezdeményeznek, illetve munkát adó 
alapítványokat, intézményeket is felke-
resnek. Gondozottjaik számára is rend-
kívül lényeges ugyanis az értékteremtő 
munkavégzés, a hasznosság érzése.

A tervek szerint az új lakóotthon épí-
tése már a nyár folyamán elkezdődik, és 
2014-ben fejeződik be.  Ld

togatást viszonozták most a csikvándiak, 
akiknek a Fehér Akác kórusa igen ismert 
a Dunántúl északi felében. 

– A pesthidegkúti gyülekezet minden 
évben felveszi a kapcsolatot valamilyen 

kisebb evangélikus közösséggel, faluval. 
A közös szolgálat öröme, az éneklés és a 
szeretetteli együttlét mindenki számá-
ra csak áldást hoz – tette hozzá Fodor 
Viktor.
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Hogy talált rá az esszéíró pályázatra?
Részt veszek a Holokauszt Emlékközpont 

egyéves tanárképző tanfolyamán, amely 
kifejezetten az európai zsidókkal és a ho-
lokauszttal foglalkozik. Itt olvastam a le-
hetőségről. A  témához szükség van egyfajta 
érettségre, rögtön Márti jutott eszembe. 
Érdeklik a humán tantárgyak, és nagyon jó 
nyelvérzéke is van – és most hadd dicseked-
jek: OKTV döntős német nyelvből.

Hogy fogadta a történelemtanárnője öt-
letét?

Korábban is érdekelt ez a korszak, a gim-
náziumban is mostanában tanultunk róla, 
szívesen belevágtam. A pályázat a zsidó ma-
gyar kultúra veszteségeire szerette volna 
felhívni a figyelmet, és arra, hogy a zsidó 
kultúra szerves része a magyar kultúrának. 
Kiemelkedő művészek és tudósok közül vá-
laszthattam, végül a gyógyszeripar egyik je-
les fejlesztőjéről, Richter Gedeonról írtam 
egy 15 oldalas esszét.

Miért éppen róla?
Édesapám a Richter Gedeon Gyógyszer-

gyárban dolgozik, kíváncsi voltam a gyár 
névadójának életére. Megtudtam, hogy 
önnön erejéből hozott létre magyar gyógy-
szergyártó cégeket, hazánkban elsőként. 
A modern magyar gyógyszeripar fejlesztője, 
aki rengeteg olyan orvosságot és hatóanya-
got talált föl, amelyet a gyó gyá szatban a mai 
napig használnak, például a Kalmopyrint és 
más fájdalomcsillapítókat.

 Harmadik helyezést értem el. Amikor 
értékelték az írásomat, elsírtam magam. 
Büszke vagyok arra is, hogy az eredményhir-
detésen felolvashattam a művemből, és be-

A Klebelsberg iskola diákjának sikere
harmadik helyezést ért el A magyar kultúra 
veszteségei  című pályázaton Vígh Márti, 
a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és 
Gimnázium 13. osztályos diákja. Mártival 
és felkészítő tanárával, Matusné Németh 
Eszterrel Richter Gedeonról, a holokausztról 
és a kirekesztésről beszélgettünk. 
 

szélgethettem túlélőkkel. Sosem felejtem el 
a történeteiket! Ily módon megismerni egy 
történelmi korszakot, egészen más élményt 
jelentett, mint amikor csak a tankönyvek-
ben olvastam róla – illetve: amit olvastam, 
az is új értelmet nyert most.

Miről meséltek a túlélők?
Egyikük arról, hogy tanította őt Szerb An-

tal író, irodalomtörténész. Elmondta, hogy 
milyen nyitott és kedves pedagógusnak is-
merte meg. Egy másik túlélő, Kovács Mira 
– akinek az Imakönyv és csipkés kombiné című 
önéletrajzi könyvét ajándékba kaptam – ar-
ról mesélt, hogy nem szeret erre a korszak-
ra visszaemlékezni, de mégis ráveszi magát 
arra, hogy emlékezzen, meséljen. A  mai 
napig álmodik a rémségekkel, eszébe jut a 
gyerekkora: ahogy kopogtattak az ajtón, és 
az, ahogy a vagonba rakták. Megmagyaráz-
hatatlan és felfoghatatlan, hogy történhetett 
ilyen. 

Miért tartja fontosnak, hogy a diákjai a 
kötelező órákon kívül is halljanak a holo-
kausztról?

Történelemtanárként úgy látom, hogy 
abból tanulunk, ha közösen megvitatjuk, 
mi miért következhetett be. Fontos, hogy 

Matusné Németh Eszter és tanítványa, Vígh Márti

szembesüljünk a lesújtó történelmi tra-
gédiával, és még fontosabb az, hogy ne 
hagyjuk, hogy a jövőben ilyen szörnyűség 
bárkivel megeshessen. A  kirekesztés – ha 
akarjuk, ha nem – a mai napig jelen van az 
életünkben, még itt az iskolában is, ezért 
kötelességünk foglalkozni vele. 

Az egyik tanítványom például horog-
kereszteket rajzolt a padjára, és akkor úgy 
éreztem, fontos, hogy közösen beszélges-
sünk mindarról, amit ez a jel kifejez. Egy 
másik órán szóba került a menlevél, amely-
lyel zsidókat mentettek meg annak idején, 
beszélgettünk erről, és kiderült, hogy az 
egyik diák nagypapáját kitüntették, mert 
részt vett a mentésben. Egy másik gyerek el-
mesélte, hogy a barátja őriz olyan leveleket, 
amelyeket Auschwitzban írtak az édesapja 
szülei. Ez tényleg a velünk élő történelem, 
lényeges, hogy elgondolkodjunk rajta. Na-
gyon örültem Márti sikerének, és annak is, 
hogy januárban eljutott hozzánk a Centropa 
nevű civil szervezet vándorkiállítása, amely 
az magyar zsidóság életével foglalkozik. Az 
életutakat bemutató tárlatot az egész iskola 
láthatta.

NZSA

Tavaszi Alma Zsongás címmel március 
24-én 11 órakor a népszerű Alma zene-
kar ad családi koncertet a Klebelsberg 
Kultúrkúriában. 

A közel egyórás családi koncert egyben 
egy zenés-táncos együttlét: a gyerekek, sőt 
a szülők is aktív részesei és formálói a sok 
vidámsággal fűszerezett műsornak.

A zenekar sikerének kulcsa a gyermek-
lelket megérintő őszinteségben, a „ne-
vető”,- és „tánc-izmokat” egyaránt meg-
mozgató képességükben rejlik.

A zenekar műsorában a nagy sikerű saját 
dalok mellett 14 éve töretlen sikerrel adja 
elő a klasszikus és kortárs költők legszebb 

Tavaszi Alma Zsongás

Jegyár: 1500 Ft

verseit megzenésítve. A műsor során a ze-
nekar tagjai nevetve tanítják a gyerekeket, 
miközben felhőtlen és tartalmas szórako-
zást nyújtanak az egész családnak. A kon-
certre szeretettel várnak minden dalolni, 
kacagni és táncolni vágyó gyermeket és 
gyermeklelkű felnőttet.

MÁRCIUS 24., 11.00: Tavaszi 
Alma Zsongás – az Alma zene-

kar családi koncertje. A lefoglalt 
jegyek átvételének határideje: március 
14. Az előadást 1 éven aluli gyermekek 
számára nem ajánljuk.
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A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és 
Gimnázium idén is részt vesz egy nem-
zetközi együttműködésben. A  projekt az 
Egész életen át tartó tanulás-program 
részeként, a Tempus Közalapítvány köz-
reműködésével megvalósuló Comenius 
Iskolai Együttműködés keretében zajlik. 
Középpontjában a víz és az azzal kapcso-
latos aktuális problémák állnak.

A programban részt vevő diákok ta-
valy már sok tapasztalatot szereztek a 
nemzetközi együttműködés keretében: 
megtanulták, hogyan lehetnek környe-
zettudatosabbak, illetve hogyan gazdál-
kodhatnak okosan a vízzel. A  hidegkúti 
gyerekek tavaly elkészítettek egy angol-
magyar nyelvű prezentációt az iskolá-
jukról, továbbá egy térképet Budapest és 

Hidegkúti diákok nemzetközi porondon
lakókörnyezetük vízrajzáról, a vízzel kap-
csolatos érdekességekről. Ezenkívül víz-
minőség-vizsgálatot is végeztek, és ellá-
togattak az Észak-pesti Szennyvíztisztító 
Telepre. Májusban három diák utazott 
Szicíliába, ahol a Klebelsberg iskoláról 
és Budapest vizeiről készített prezentá-
ciójukat adták elő angol nyelven. Az út 
egyik célja az volt, hogy a vizeinkről és 
vízgazdálkodásunkról nemzetközi össze-
hasonlítást készítsenek a partneriskolák 
segítségével. Tavaly októberben a két 
projektvezető tanár – Tar Judit és Mandják 
Gertrúd – Barcelonában járt az éves taná-
ri találkozón, ahol a külföldi kollégáikkal 
egyeztettek, és közben betekintést nyer-
tek Catalunya oktatási rendszerébe, va-
lamint a kinti tanárok munkájába. 

A gyerekek idei feladatai között szere-
pel, hogy felhívják az emberek figyelmét 
a vízminőség és a környezet megóvásá-
ra. Erre remek alkalmat teremt majd a 
Víz Világnapja, amikor a tanárokkal és 
diákokkal együttműködve gigantikus 
akváriummá alakítják a Klebelsberg 
gimnázium folyosóját. Áprilisra a diá-
kok elkészítenek egy úgynevezett white 
bookot, amelyben felsorolják és elemzik 
a környéken felmerülő, vízzel kapcsola-
tos problémákat,  felvázolva az esetleges 
megoldási lehetőségeket is. A  diákok 
feladata az is, hogy megtervezzenek egy 
olyan turisztikai kiadványt, amely be-
mutatja Budapestet, 24 óra a víz körül 
címmel. Az éves nemzetközi tanár-diák 
konferenciát idén Helsinkiben tartják. 
Az eseményre négy diák is elutazhat, 
hogy képviselje az országot, és megtart-
sa az év folyamán végzett munkáról szóló 
prezentációt.

HoLcZer LéNA éS KoSSutH MártoN
13/G oSZtáLyoS tANuLóK

Vesztett éden 
Április 5-én 19 órai kezdettel Egressy 
Zoltán: Vesztett éden című darabját mu-
tatja be az egri Gárdonyi Géza Színház 
a Klebelsberg Kultúrkúriában. Az elő-
adás a Madách Imre, Fráter Erzsébet és 
Majláth Anna életének drámai konflik-
tusait beszéli el a kor tükrében.

A rendező, Beke Sándor így ajánlja az 
előadást a közönség figyelmébe: „Fráter 
Erzsébetet mélyről fakadó szenvedélyek 
mozgatják, akárcsak Madáchot is, aki 
beleszeret, s akit rajongás, szerelem, 
büszkeség és szenvedély hat át. Boldog-

ÁPRILIS 5., 19.00: Egressy Zol-
tán: Vesztett éden. Az előadás 

rendezője Beke Sándor. A főbb 
szerepekben: Madách Imre – Portik 
Györffy András, Fráter Erzsébet – Marjai 
Virág, Majthényi Anna – Dimanopulu 
Afrodité. Jegyár 2000 Ft., diákjegy 1000 
Ft. 1028 Templom utca 2-10. www.
kulturkuria.hu

Jegyár: 1500 Ft

Március 8-án nyílik Boczkó Tamás Tangó – 
Pillanatok című fotókiállítása a Klebelsberg 
Kultúrkúriában. Boczkó Tamás fotográfust mindig 
is érdekelték az elkapott pillanatok is, amikor is a 
beállított képek helyett a cél a megismételhetetlen 
pillanatok megörökítése. A tangó meglehetősen 
beleillett ebbe a koncepcióba, ezért 2007-től a 
mai napig szenvedélyesen fotózza ezt a táncot 
különböző budapesti tangós rendezvényeken. 
Tamás szereti, ahogy az emberek a tangót tán-
colják; képeivel szeretné visszaadni azt az érzést, 
amit a táncosok éreznek, miközben tangóznak.

A kiállítást március 8-án 18.30-kor Sándor 
Anikó író, újságíró nyitja meg. Argentín tangó 
táncbemutatóval közreműködik Csikós Tímea és 
Bicsár János táncosok. A kiállítás március 24-ig 
tekinthető meg.

Tangó – Pillanatok
ságuk mégsem lehet felhőtlen. Nem-
csak azért mert Fráter Erzsébetben több 
a szenvedély, a romantika utáni vágy, 
mintsem belenyugodna abba, hogy 
Sztregován töltse el az életét. Megnehe-
zíti együttlétüket Majthényi Anna, Ma-
dách édesanyja, aki viszont következe-
tes gazdasszony, háziasszony és anya egy 
személyben. A mű végigkíséri Madách 
életét és Fráter Erzsébet szenvedélyes 
és romantikus villódzó szerelmét, míg 
végül megérthetjük, hogy született meg 
Az ember tragédiájának Évája.
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Gercse nyugaton Hidegkúttal (a Kaptáral-
ja-dűlő mindkét falut érintette), keleten 
Óbudával, északkeleten Óbudaörssel volt 
szomszédos, dél felől pedig a király nyéki 
vadaskertjének kőkerítése szabta meg a ha-
tárát. A Gercsét valaha egyedül bíró család 
azonban az évszázadok alatt ágakra szakadt, 
és mivel a körbezártság miatt nem tudták 
birtokaikat növelni, kisnemesi szintre süly-
lyedtek. 

A faluról, illetve annak lakóiról csak a XV. 
század közepétől maradtak fenn számottevő 
források. A legtöbb adattal az óbudai káp-
talan 1510 és 1522 közt vezetett hiteles helyi 
jegyzőkönyve (protokollum) szolgál. Az eb-
ben található 23 oklevélben 32 gercsei csa-
lád vezetékneve szerepel, közülük 76 férfi, 
beleértve a kiskorú fiúgyermekeket is. Raj-
tuk kívül feljegyezték még tizenhárom férfi 
keresztnevét, ezek szerint bizonyíthatóan 
79 nemes élt ekkor Gercsén. A számok jól 
érzékeltetik, hogy a családok szinte „össze-
zsúfolódtak”.

A Bádi Mihály által eladott telekhez példá-
ul egy erdőparcellán kívül mindössze négy 
hold szántó tartozott, három tagban elosztva. 
A birtokpapírok javarészt megőrizték a dűlők 
és a parcellák nevét: Dobosoldala két hold, 
egy hozzá tartozó erdőrésszel, Kaptáralja két 
hold, Szederjes három hold, Szilvás két hold. 

A szőlők közül ismert a Meszes-hegyi és a 
már elpusztult Parlagos, az erdőket Csorda-
járónak,

 
Holczarnak és Nyilasnak nevezték. 

Nagyjából félszáz családnak kellett megél-
nie a néhány holdas törpebirtokokon állat-
tenyésztésből és gyümölcstermesztésből. 
Buda ugyan biztos felvevőpiac lehetett, de 
nem elég ahhoz, hogy mindenki boldogul-
jon. Talán ezért cserélt szőlőt Hidegkúton 
1450-ben Gercsei Nagy Gergely felesége, va-

Gercse, a körbezárt falu

A budai várat a középkorban virágzó települések övezték. hidegkút a királyi trombitáso-
ké volt, majd a Budán élő – és az ottani polgárok leányaival összeházasodó – trombitások 
örökjogon szerezték meg. A kisebb területű Gercsét kezdetben egyetlen család birtokolta, 
és valószínűleg szintén az uralkodó valamelyik nemesembere kapta.
 

lamint János és Margit nevű leánya nevében 
Hidegkúti Trombitás Antal leányával, Lu-
ciával és annak férjével, Farnadi Mátyással. 

Kubinyi András Gercse – Egy Buda melletti 
késő-középkori kisnemesi falu és lakói című 
művében elemzi azt a helyzetet, hogy na-
gyobb birtok híján a házasság és az elköl-
tözés kínálkozott a társadalmi felemelkedés 
egyetlen útjának: „1515-ben említik néhai ne-
mes Gercsei Beci Imre három leányát. A néhai 
Orsolya a Budán lakó nemes Török Jánoshoz 
ment hozzá, a házasságból Miklós nevű fia, és 
a még kiskorú Zsófia nevű leánya született. Ka-
talin a Buda-külvárosi Szakál Imre felesége lett, 
akit nem neveznek nemesnek. Piroska férjét nem 
említik, de van egy Zsófia nevű leánya. Török 
és sógornői 50 forintért adták el ekkor gercsei 
birtokrészüket. […]

Nemes Gercsei Csama Bálint, aki 1493 és 1517 
között fordul elő az oklevelekben, leánya Ilona, 
a néhai nemes Hidegkúti Lukács özvegye nevé-
ben is, 1517-ben a fehéregyházai pálos kolos-
torra hagyta gercsei házát és nemesi kúriáját. 
Beteg lehetett, egy év múlva már néhai. Csama 
feltehetően a Henci családba házasodott be, 
ugyanis telkét, nemesi kúriáját és birtokrészét 
valamikor Henci Balázs részéből hasították ki, 
így a Henciek Csama halála után arra igényt 
formáltak. Lehet, hogy leánya második há-
zasságból született, ezért tartottak a birtokra 
Csama halála után a Henciek igényt. […] A 
Leány család tagjai, akikről nem tudjuk, hogy 
testvérek, vagy osztályos atyafiak voltak-e, más 
birtokrészt is szereztek.

 
Leány Péter 1515-1516 

táján úgy látszik megosztozott rokonaival, hi-
szen 1516-ban már nem társbirtokosa Bálintnak 
és Albertnek, 1519-ben és 1521-ben pedig saját 
szőlőjét, ill. nemesi kúriáját említik.

A falu egyik legtekintélyesebb családja lehe-
tett a már […] említett Henci. Valószínűleg egy 

Henc keresztnevű őstől származtak le, nem zár-
ható ki, hogy ősük Gercsébe beházasodott német 
lehetett. A család fiúágon négy, leányágon öt 
generáción át mutatható ki. Az ismert Henciek 
az 1460 és 1469 közt említett Balázstól származ-
tak le. Talán az ő leánya lehetett Csama Bálint 
első felesége. […]

1502. július 4-én Felkeszi Szomori Alberttel 
együtt Pilis megye szolgabírója Gercsei Henci 
Miklós, ami azért fontos, mert ennek a megyé-
nek nem volt ispánja, csak két szolgabírája.

 

Ugyanebben az esztendőben, 1502. augusztus 
22-én, tanúként azonban Leányfalusi Henci 
Miklósnak nevezik.

 
Ez érthető, mivel 1519-ben 

Henci Miklós felesége, a nemes Ágota asszony fi-
ával, Mátéval együtt elzálogosította 50 forintért 
leányfalusi birtokrészét. Miklós tehát Leányfa-
luról nősült, és egy ideig felesége ottani birtok-
részén lakhatott. Volt azonban még egy leánya 
is, erről csak 1540-es oklevélből értesülünk. E 
szerint 1540-ben néhai nemes Cseh János óbu-
dai háza és kúriája most özvegyéjé, néhai nemes 
Gercsei Henci Miklós leányáé, valamint fiáé, 
Lukácsé. Házukat még II. Ulászló mentette fel 
az adó alól, és nemesítette. Henci Miklós tehát 
leányát Óbudára adta férjhez, a leány nyilván 
azért nem fordul elő a gercsei forrásokban, mivel 
már korábban kiházasították, így nem rendel-
kezett ottani örökösödési joggal.”

A tehetősebb gercsei családok ügyesebben 
tudtak gazdálkodni, de mivel házastársaik 
ugyanabból a társadalmi körből kerültek 
ki, kisnemesek maradtak. A szegényebbek 
maguk művelték földjeiket, és még a gazdag 
Henci Miklós birtokán sem éltek jobbágyok 
– szántáskor, szüretkor napszámosokat foga-
dott. Udvarházaik helyén ma mezők vannak, 
és a falura is csupán a pusztaság közepén álló 
gercsei templom emlékeztet.

VerrASZtó Gábor

Illusztráció: Árpád-kori lakóház és gazda-
sági épület helyreállított képe (Kardoskút–
Hatablak, in: Magyarország története, főszerk.: 
Székely György)
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A különféle technikákat és stílusokat fel-
vonultató tárlatot Óbis Hajnalka ókortör-
ténész és klasszika-filológus nyitotta meg.

– A művész feladata, hogy gyönyörköd-
tessen és elgondolkodtasson – idézte a 
régi rómaiakat Óbis Hajnalka, aki röviden 
elemezte a kiállított műveket.

A BUKET elnöke, Tarcsányi Ottilia la-
punknak nyilatkozva elmondta, hogy an-
nak idején sok „csellengő” művész élt Hi-
degkúton, akik keresték a bemutatkozási 
lehetőséget. – Az egyesület eredeti célja 
az volt, hogy a Budán élő vagy Budát sze-
rető művészeknek kiállítási lehetőséget 
biztosítson. Az első kiállításunk a tíz év-

„Az alkotás öröme összeköt bennünket”
Jubileumi kiállítás a Kultúrkúriában

Tíz évvel ezelőtt, 2003-ban alakult amatőr és hivatásos képző- és iparművé-
szekből a Budai Képzőművész Egyesület (BUKET). Ebből az alkalomból febru-
ár végén 10 év címmel nyílt jubileumi kiállítás a Klebelsberg Kultúrkúriában. 
 

vel ezelőtti Pesthidegkúti Nyári Művészeti 
Fesztivál keretében nyílt meg. Akkor még 
csupán tizenegyen voltunk, tagjaink száma 
azóta több mint harminc. Úgy érzem, hogy 
az elmúlt évtizedben a BUKET nemcsak 
Hidegkúton, hanem országosan is ismert-

10 Év. Kiállítók: Agonás Péter, Angyal Gabriella, Benkőné Kovács Márta, Bleicher 
László, Bodon Mária, Enz Ilona, Farkas Júlia, Fehér Irén, Giese Piroska, Gondi Magdi, 
Gulyás Anna, Györffy Péter, Hajkó Zsuzsanna, H. Vincze Klára, Kaposváriné M. Mária, 
Kovács József, László Lilla, Mezei Zsuzsa, Osztobányiné Mógor Ildikó, Papp Cecília, 
Sáfár Pál, Seresné M. Anikó, Tarcsányi Ottilia, Tegze Judit, Tóthné Vali, Vitkó Mónika.

A kiállítás március 17-éig naponta 10-től 18 óráig látogatható, március 8. és 11. 
között zárva. (1028 Templom utca 2–10., www.kulturkuria.hu)

té vált. Számos itthoni és külföldi kiállítá-
son vettünk részt, rendszeres vendégei 
vagyunk a Klebelsberg Kultúrkúriának, 
és már sokadik éve rendezzük meg (a II. 
Kerületi Önkormányzat támogatásával) a 
Hidegkúti Festőversenyt, ahol már többen 
csatlakoztak is hozzánk. A kiállítások mel-
lett nyaranta alkotótábort is szervezünk.

Egyesületünk tagjai között van festő, 
grafikus, keramikus, szobrász és iparmű-
vész – sokan vagyunk és sokfélék, de az al-
kotás öröme összeköt bennünket. 

2013 számunkra jubileumi év, amelynek 
első állomása ez a kiállítás, amit reménye-
ink szerint követni fog még néhány. Sze-
retnénk ezt az évet kicsit emlékezeteseb-
bé, ünnepélyesebbé varázsolni a magunk 
és a kedves közönségünk számára is. 

P.ZS.

A színház szerelmeseinek
MÁRCIUS 10-ÉN 17 órai kezdettel Kondor Katalin Portré+ című beszélgető 
műsorának vendége Szigethy Gábor író, színháztörténész lesz. Szigethy Gábor 
számos könyv szerzője, köztük egy 1956-ról szóló kitűnő írásé is. Arról nem is 
beszélve, hogy színészóriásokról – Ruttkai Éva, Latinovits Zoltán, Dayka Mar-
git, Mezei Mária – is írt, és rengeteg mindent tud róluk, a titkaikról. A jelen 
irodalmi és színházi életében is szerepet játszik, ez idő tájt éppen a színházi 
szemlére, a POSZT-ra válogatja a darabokat. Hogy lesz valaki a színház szerel-
mese, miképpen látja művelődésünk, kultúránk helyzetét. Egyebek közt erről 
beszélget vele Kondor Katalin.
A belépés díjtalan.

MÁRCIUS 22-ÉN 19 órától a népszerű operadíva, Pitti Katalin lép fel a Kle-
belsberg Kamaraszínházban. A sokoldalú művész különböző műfajok között 
kalandozik az est során, s közben Czigány György kérdései nyomán izgalmas 
pályája titkaiba is beavatja a közönséget. Zongorán kísér Hegedűs Valér.
Jegyár 1600 Ft.

1028 templom u. 2-10. www.kulturkuria.hu.
HOL-MI vÁSÁR A KULTúRKúRIÁbAN
A következő Hol-Mi-Vásárt MÁRCIUS 23-ÁN szom-
baton tartják a Klebelsberg Kultúrkúria Vinotékájában 
(1028 Templom utca 2–10.) a Budaligeti Polgári Kör 
szervezésében. A felesleges tárgyakat bárki eladásra 
kínálhatja. Helyfoglalás minden alkalommal 8–9 óra 
között, asztalt 9 óráig tudnak biztosítani, előzetes 
bejelentkezés szükséges. Saját asztal vagy állvány a 
hely erejéig helyezhető el. A vásár keretében továbbra 
is gyűjtenek régi használati eszközöket és archív anya-
gokat egy leendő Pesthidegkúti Helytörténeti Közgyűj-
teményhez. A felajánlott tárgyak és dokumentumok 
hivatalos regisztrálásáról, tárolásáról – iratok esetén 
másolásáról – gondoskodnak vagy a felajánlókkal 
külön megállapodást kötnek. További információ és 
jelentkezés: Simon Imre, tel./fax: 376-9325, mobil: 
06 20 805-4942, 06 70 652-5959, 06 20 328-6585; 
e-mail: imericus3@t-online.hu.
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DR. HANDA TIBOR FOGSZAKORVOS 
magánrendelője kellemes, családias környezetben, 

minimális várakozással, valamint 
2 éV GARANcIáVAl várja NAGyKOVácSIBAN!

Fogorvosi magánrendelő 
NAGyKOVácSIBAN

e-mail: tomoanyag@gmail.com 
www.nagykovacsifogorvos.hu

Elfogadunk bankkártyát, üdülési csekket, wellness kártyát, 
illetve minden önkéntes egészségpénztár a partnerünk.

Rendelési idő:
hétfő, szerda:
15-20-ig

kedd, csütörtök:
7-14-ig

péntek:
10-18-ig

Bejelentkezés:
06 26 555-132
06 70 523-5993

Ingatlanértékesítőket 
keresünk Budapest 

II., I. és XII. kerületeibe.
Az első két hónapban 

fix jövedelem, 
adminisztrációt és céges 

telefont biztosítunk.
Jó helyismeret 

és számítógépes alapismeret 
szükséges, 

a többit megtanítjuk!

Családi Ingatlan

Jelentkezés: csic@csic.hu

Tradicionális jóga
alapoktól a jógaoktatói szintig.

WWW.SIVANANDA.HU

www.facebook.com/www.sivananda.hu
•

Telefon: 06 30 689 9284
1028 Budapest, Szegfű utca 2.

joga@sivananda.hu
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KÉPKERETEZÉS, MÛVÉSZPOSZTEREK

  
 

Mammut Üzletközpont, telefon: 06 70 391-0915
 
  
 

Deák tér (Anker köz 1.), telefon: 06 70 391-0926
 
 

Központ: VIII., Nap u. 29., telefon: 219-3209
 www.kepkeret.hu

 POSZTERGALÉRIA
DARVAS


