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Ünnepségsorozat
Klebelsberg Kuno születésnapján
Az elmúlt évek hagyományait követve a
Klebelsberg Kultúrkúria idén is megrendezte a Klebelsberg Kuno Hetet november
11. és november 17. között. A rendezvénysorozat keretében Klebelsberg Kuno szobrát az egykori művelődéspolitikus születésének 138. évfordulóján, november 13-án
délelőtt koszorúzták meg ünnepélyes keretek között. Aznap Pesthidegkút, a II. kerület és a határainkon túl élő magyarság
szempontjából is fontos, régóta várt hírt
jelentett be Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Láng Zsolt polgármester: a
kormány a 2013-2014. évi költségvetésből
700 millió forintot biztosít a pesthidegkúti
Kleb elsberg-rezidencia felújítására.

A Templom utcai épület és a kert felújítását
követően a II. Kerületi Önkormányzattal
egyeztetve, a pesthidegkúti közösség számára is előnyös, ám országos jelentőségű –
Klebelsberg Kuno szellemiségéhez igazodó
történelmi, oktatási és kulturális célú –
funkciókkal kívánják felruházni a nagyformátumú politikus egykori rezidenciáját.
A kulturális programok között – Radványi
Balázs és Vukovári Panna közreműködésével – tartották az Ábel és Ábel című zenés
ifjúsági darab ősbemutatóját, valamint
Bánffy Miklós író, rendező, politikus életútját bemutató kiállítás nyílt.
Az idei Klebelsberg Kuno Hét számos
más programja is Erdély jegyében telt.

Hincz Gyula festő, grafikus és iparművész
székelyföldi ösztöndíjasként alkotott képeiből tárlat nyílt, bemutatták Váradi Péter és Lőwey Lilla: A székely apostol című
kötetét, amely Nyirő József életét tárja az
olvasók elé, a színházkedvelők pedig Visky
András erdélyi magyar író Párbeszéd a szerelemről című darabját tekinthették meg.
A Klebelsberg-hét ünnepélyes pillanata
volt, amikor november 15-én átadták az
idei Klebelsberg Kuno-díjat. A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat elismerését
a helyi civilként a hidegkúti közösségért
dolgozó Korényi Zoltán vehette át.
Az idei Klebelsberg-díjassal a 3. oldalon
olvashatnak interjút.

Összefogással egy elfeledett kápolnáért
Százhárom évvel ezelőtt, 1910-ben szentelték fel az akkor Boldogasszony, ma
Zsíroshegyi út 39. számú parányi telkén a Szeleczky család által építtetett kis
kápolnát. Az évtizedek óta használaton kívüli épület lassan elenyészik. Ezért is
döntött úgy Szűcs Balázs atya, a Széphalmi Jézus Szíve Plébánia kormányzója,
aki az ófalui plébánia oldallagos ellátója is, hogy a hidegkútiakhoz fordult:
újítsák fel közösen a valaha szebb napokat látott kápolnát.
Az egykori nyaralótelek északi szegletében – faoszlopon, kis esőtetővel
védetten – már a XIX. század óta található egy kőlapra faragott Mária, kezében az anyjához szorosan bújó, gyengéden ölelt Gyermekkel. A kép előtt
fa imazsámoly, a kép tartóoszlopán pedig mécses tette meghitt imahellyé
a Remetére menő zarándokok útjának ezt a kedves állomását.
E megszentelt hely az utóbbi időben méltatlanul és elfeledve áll. A múltat
is felidéző írást lapunk 7. oldalán olvashatják.
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Szobor Werner atyának

KÖZÉRDEKŰ ADATOK
Hidegkúti Rendészeti Központ
Városrendészet

Szociális és Gyermekvédelmi Iroda
pesthidegkúti ügyelete

1028 Rezeda utca 10.
Tel.: 274-6073 (0-24 órás ügyelet)
Tel.: 274-7063
E-mail: hrk@masodikkerulet.hu

Városrendészet:
hétfő: 13.30-18.00
szerda: 8.00-16.30
péntek: 8.00-11.30

1028 Rezeda u. 10.

Minden páros pénteken
8.00–11.30-ig.

HIDEGKÚTI FOGADÓÓRÁK
Dr. Láng Zsolt
polgármester, Fidesz–KDNP
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

Hirdessen a Hidegkúti Polgárban!

A Hidegkúti Polgár a Budai Polgár melléklete, megjelenik 8000 példányban, havonta
egyszer. Új hirdetőink az első hirdetésük árából 15% kedvezményt kapnak.
Méret

Színes

Fekete-fehér

1/1 (185×261 mm)

85 000 Ft + áfa

70 000 Ft + áfa

1/2 (185×129 mm, 91×261 mm)

45 000 Ft + áfa

40 000 Ft + áfa

1/4 (91×129 mm, 185×63 mm)

30 000 Ft + áfa

25 000 Ft + áfa

1/8 (91×63 mm, 44×129 mm)

20 000 Ft + áfa

15 000 Ft + áfa

1/16 (44×63 mm)

8000 Ft + áfa

7000 Ft + áfa

Hirdetésfelvétel a Hidegkúti Polgárba: a 316-3410-es telefon/faxszámon
vagy a ludwig.dora@masodikkerulet.hu e-mail címen.

November 10-én ünnepélyes keretek között leleplezték le Vida Zoltán szobrászművész
Werner Alajos atyáról készült alkotását a máriaremetei bazilikában.
A bazilika zenei hagyományait a templom kórusának névadója, Werner Alajos
atya teremtette meg, aki 1948-tól 1978-ban bekövetkezett haláláig káplánként és
kántorként működött a máriaremetei kegytemplomban. Werner atya számára a legfontosabb – egész életében – az egyházzenei és ifjúságnevelési szolgálat volt. Éveket
töltött börtönben az 1949-ben betiltott Regnum Hungarium életben tartása miatt.

Termelői piac Máriaremetén

A máriaremetei helyi piacon
legközelebb december 14ÉN és 21-ÉN 7.30 és 11.30
óra között várják a vásárlókat.
A Cserkészház kertjében (1029
Hímes u. 3.) gazdag áruválaszték és valódi piaci hangulat
fogadja az érdeklődőket, akik
a kínálóasztalnál egy jó beszélgetés keretében a termelők portékáit meg is kóstolhatják. Szilágyi Zsolt, a
máriaremetei piac üzemeltetője és segítői felhívják a figyelmet: aki hazai
termékeket vásárol, az a hazai családokat segíti.

Pásztortarhonya – ahogy a svábok készítik

Bográcsos pásztortarhonya elkészítésére hirdetett versenyt idén
a II. Kerületi Német Önkormányzat, amely a Német Ház kertjébe
várta a kihívásokat kedvelő séfeket és az érdeklődőket.
– A hatéves múltra visszatekintő gasztronómiai megmérettetésre csak a fűszerekről kellett a versenyzőknek gondoskodniuk,
a többi alapanyagot (tarhonya, hagyma, burgonya) az önkormányzat szerezte be – mondta el Dézsiné Überhardt Katalin, a német önkormányzat elnöke. – Pesthidegkúton már a jó ebéd elkészítéséhez is szólt a nóta, méghozzá sváb dalok adtak hangulatot
a főzéshez. Kora délutánra készültek el a jobbnál jobb ételek,
amelyeket a résztvevők és az érdeklődők mind megkóstolhattak.

HIDEGKÚTI POLGÁR – A Budai Polgár Adyligeten, Budakeszi-erdőn, Budaligeten, Erzsébetligeten, Erzsébetteleken, Gercsén, Kőváron,
Máriaremetén, Pesthidegkút – Ófalun, Petneházy-réten, Remetekertvárosban és Széphalmon terjesztett melléklete. Megjelenik 8000 példányban.
Felelős kiadó: Budai Polgár Nonprofit Kft., Balaton Balázs ügyvezető igazgató (balaton.balazs@masodikkerulet.hu)
Szerkesztőség: 1022 Bimbó út 1–5., (tel./fax: 316-3410, szerkesztoseg@budaipolgar.hu)
Főszerkesztő: Tóth Ildikó (toth.ildiko@budaipolgar.hu),
Szerkesztők: Ludwig Dóra, Péter Zsuzsanna, Szabó Gergely – Munkatárs: Szentirmai-Zöld Máté – Fotó: Eisenmann József
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Lokálpatrióta energetikusé
az idei Klebelsberg Kuno-díj

Az elmúlt évek hagyományait követve a Klebelsberg Kultúrkúria november 11. és 17.
között idén is megrendezte a Klebelsberg Kuno Hetet. A rendezvénysorozat keretében adták át az idei Klebelsberg Kuno-díjat, amelyet Korényi Zoltán, a tizenhárom
éve Pesthidegkúton élő, lokálpatrióta energetikai mérnök vehetett át Láng Zsolt polgármestertől és Csabai Pétertől, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat elöljárójától. Korényi Zoltán számos pesthidegkúti közösségi rendezvény elindítója, szervezője.

Ünnepség a Szent Korona Dombnál

Korényi Zoltán a díjátadáson

– A Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán szereztem diplomát 1972ben, majd energetikai mérnökként helyezkedtem el. Később oktatónak hívtak
a Műegyetemre, majd tizenegy év oktatói-kutatói tevékenység után, egy nyugatnémetországi világcéghez hívtak, ahol öt
esztendőn át nagyerőművek tervezésén és
megvalósításán dolgoztam. 1990-től KeletNémetország energetikai rendszereinek újjáépítésében is részt vettem, Eisenhüttenstadt városa „Energia Oscar-díjjal” ismerte
el a munkámat.
Európán kívül több kontinensen is
öregbítette a magyar mérnökök hírnevét.
Három földrész 15 országában vezető
energetikai szakértőként dolgoztam öt éven
át. Londontól, Varsón, New-Orleanson át
egészen Sanghajig. 1996-ban az ENSZ
szakértőkéjent munkatársaimmal Bosznia-Hercegovinában felmértük a háborús
károkat, és elkészítettük Szarajevó energetikai rehabilitációs tervét. Vezetője voltam annak a csapatnak is, amely Budapest
hosszú távú energiakoncepcióját dolgozta
ki. A tervek szerint – a máshol sikeresen
működő modell alapján – önkormányzati
tulajdonban maradtak volna a közműszolgáltatók, de a privatizáció miatt ez az elképzelés kútba esett. 1998-ban vezetőként öt
jelentős hazai erőmű megvalósításának voltam részese. Friss nyugdíjasként újra a Műegyetemen oktatok, hogy tapasztalataimat
átadjam a jövő szakembereinek. A Magyar
Energetikai Társaság elnökségi tagjaként
részt veszek többek között a Kárpát-medencei magyar energetikusok konferenciájának

Energetikai szimpózium a kúriában

Polgári bál Pesthidegkúton

megszervezésében, amelynek két éve már a
Klebelsberg Kultúrkúria ad otthont.
Lakóhelyén más civil kezdeményezésnek is aktív részese.
Pesthidegkútra 13 éve költöztünk a családommal, a városrész azóta életem természetes részévé vált, évezredes múltjával és
jelenével sokkal többet jelent nekem egy
egyszerű lakóhelynél. Nem csoda, ha a lokálpatriotizmusom gyorsan kialakult. Az
első ilyen közösséget a Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség jelentette számomra.
A polgári körök megalakulását követően Hidegkúton is egyre több civil szervezet jött
létre. Egyik alapítója lehettem a „Ne bántsd
a magyart” Polgári Körnek, majd az 55 helyi
szervezetet tömörítő Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetségének (PPKSZ), amely
közösségépítő és valódi polgári értékeket
felmutató szervezetként működik.
Mi vitte arra, hogy bálokat és egyéb közösségi alkalmakat, például májusfaállítást szervezzen?
Fontosnak tartom, hogy Pesthidegkúton a helyi identitást erősítő események és
szokások alakultak ki. 2003-ban rendeztük
meg az első hidegkúti polgári farsangi bált,
amely azóta Hidegkút népszerű eseményévé
vált Alapítója vagyok a Húsz Önkéntes Lelkes Pesthidegkúti Polgár (HÖLPP) csapatának, amely részt vesz a bálok szervezésében.
A Klebelsberg Társasággal és a Művészetbarátok Egyesületével közösen 2008-ban
a Kultúrkúriában jótékonysági bált rendeztünk, amely Klebelsberg Kuno bronz mellszobrának felállítását tűzte ki célul. Búza
Barna szobrászművész alkotása 2009 óta a

Kultúrkúria parkjában áll. A bálok és a májusfaállítás közösségteremtő alkalmak – a
magyar kultúra hagyományai. Tíz éve már,
hogy a tíz hidegkúti városrész hölgyeinek
tiszteletére májusfát állítunk egy majális
keretében.
Ön az egyik alapítója Hidegkút egyik,
nevezetességévé vált Szent Korona Dombnak is.
A sokak által látogatott emlékhely előzménye, hogy 2003. szeptember 12-én,
Mária napján, a Máriaremetei Kegytemplom kertjében, az Ember Fia Alapítvánnyal
közösen, mintegy ötezer érdeklődő részvételével a Magyar Szent Korona tiszteletére
megszerveztünk egy misztériumjátékot,
Fénykorona Szertartást és Fogalomtételt
tartottunk. Ezt megelőzően négy hónapon át neves előadók ismertették meg a
pesthidegkúti közösséggel a Szent Korona
történetét és szerepét. A résztvevők az ünnepségre a Kárpát-medence sok-sok helységéből hoztak egy marék földet magukkal
és az összetartozás jelképeként létrehozták
a Szent Korona Dombot. Azóta is sokan látogatják a helyet az egész világból és hoznak
magukkal egy kis földet a magyarlakta vidékekről. A szakrális hely gondozására és
szellemi ápolására megalapítottuk a Szent
Korona Domb Őrzőinek és támogatói körének közösségét. Évente négy alkalommal
tartunk ünnepséget a templomkertben álló
emlékhelynél: június 4-én trianoni megemlékezést, augusztus 20-án a határon túl
élőkkel egy találkozót, Mária-napi évfordulót és december 23-án, szenteste előtti
karácsonyi találkozót.
Szeg
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Ábel és Ábel: Hitvallás a szeretet erejéről
Ősbemutatóval zárult a Klebelsberg-hét

Két II. kerületi lokálpatrióta művész is
részt vett az Ábel és Ábel című zenés ifjúsági darab létrejöttében, amelynek ősbemutatóját november 17-én a Klebelsberghét keretében tartották. Radványi Balázs
és Vukovári Panna mesélt lapunknak a
Marczi Stúdió legújabb előadásáról.

Az Ábel és Ábel zenés ifjúsági színházi előadást Árkosi Árpád rendezte, szövegét Bajor
Ervin és Vukovári Panna írta, zenéjét Radványi Balázs szerezte. Vukovári Panna magyartanár, író, fordító, aki a prózai és lírai
szövegek világában mozog otthonosan, de
ezúttal örömmel tett egy kis kitérőt a dráma
világában.
– A jó színház olyan lelki energiákat mozgósít, amelyek átformálnak, elrepítenek. És
ki ne szeretne repülni? – fogalmazott az írónő. – A darab üzenete többrétegű: szólhat a
kamaszodó, saját utakat járó fiatalokhoz, de
szólhat az elszakadást aggodalommal megélő szülőkhöz is, valamint szólhat azokhoz,
akik a bibliai történetet személyes ügyüknek
tekintik. Én annak tekintem. Hiszem, hogy
a legszebb pedagógiai tanítás a világon, egy-

Az ősbemutatóra eljött Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter is, aki az előadás végén
személyesen gratulált az alkotóknak

fajta hitvallás is a szeretet erejéről. A darab
elgondolkoztat, de egyszersmind szórakoztat is, mert a zenei elemek, illetve a fiatal
szereplőgárda tagjai friss és üde hangulatot
varázsolnak a színpadra a súlyos kérdések
ellenére is.
Panna elmesélte: amikor először meghallgatta a darab dalait, nagyon elérzékenyült.
– Fantasztikus érzés volt, hogy hazánk
egyik legjelesebb művésze zenésítette meg
a szövegeimet. Azt is elárulom, hogy amikor
vasalni kezdek otthon (nem ez a kedvenc
házimunkám), mindig a színdarab demócédéjét rakom be, és huss! – már a ruhakupac
végére is értem, miközben a lelkem valahol
magasan járt.
Radványi Balázs Kossuth-díjas, II. Kerületi
Emlékérmes alkotó, 44 éve, a kezdetek óta a
Kalákában énekel, gitározik, mandolinozik,
valamint komponál. Gyakran megfordul színházi berkekben, és minden újabb felkérést

Az Ábel és Ábel december
9-én látható legközelebb a
Marczibányi Téri Művelődési
Központban (1022 Marczibányi tér
5/a). A jegy ára: 1800 Ft.

örömmel fogad. Az Ábel és Ábel előadásban
tíz szerzeménye csendül fel, ezekben a klas�szikus musical zenei elemei és a hagyományos
hangszerelés egyszerre jelennek meg. Elektromos gitár, dobfelszerelés, orgona, sőt népi
hangszerek is hallhatók majd. Amikor pedig a
tékozló fiú egy bárban mulatozik, egy pattogós
rulett-rock szólal meg. – Nagyon inspiráltak
Panna szövegei, erős igék, szép jelzők, számomra kellemes, dallamos és modern – a
mai diákságra jellemző – nyelven fogalmaz.
Nagy öröm lenne, ha a színdarab dalbetétei
cédén is megjelennének majd – mondta el
lapunknak Radványi Balázs.
A darab írója és dalszerzője azt reméli,
hogy a nézők is megérzik, meglátják majd,
miért olyan szeretetreméltó ez a bibliai történet.
NZSA

„Jó hírünket vigyék a világba…”

A Klebelsberg Kuno Hét keretében november 16-án délután izgalmas eszmecserére
került sor a Kultúrkúria Szalonjában. Kondor
Katalin Kurucz Gyula íróval és Szabó Dezsővel,
a Balassi Intézet nemzetközi igazgatójával
beszélgetett a Klebelsberg alapította magyar
intézetekről.

Kurucz Gyula a magyar-német kapcsolatok elkötelezett híveként 1990-től a berlini
külképviselet kulturális tanácsosa volt, majd
a kilencvenes évek közepéig a berlini Magyar
Kultúra Háza igazgatója. 2001 és 2005 között a stuttgarti Magyar Kulturális Intézetet
igazgatta. Véleménye szerint a klebelsbergi
hagyományok szellemében szükség van a
külföldi magyar kulturális intézetek önállóságára. Kurucz Gyula büszkén emlékezett
az általa megszervezett első magyar-német
évadra, ahol 27 intézmény 600 művésze mutatkozhatott be. A kultúrdiplomata úgy véli:
a színházi, zenei, képzőművészeti és irodalmi programok segíthetnek abban, hogy két
nép kapcsolatát szorosra fűzzék.
Szabó Dezső elsősorban arra hívta fel a
figyelmet, hogy Magyarország ma is rendkívül sokat áldoz külföldi kulturális intézeteire, a hálózat jó színvonalú működtetésére

és bővítésére. Néhány nappal a beszélgetést
megelőzően Pekingben nyílt meg a legújabb,
immár 19. magyar ház, és még idén átadják a
zágrábi, a belgrádi és az isztambuli intézetet
is. Szabó Dezső azt a kevésbé közismert tényt
is megosztotta a hallgatósággal, hogy Klebelsberg Kuno 1918-ban pont Isztambulban
hozta létre az első külföldi magyar intézetet.
Szabó Dezső és Kurucz Gyula egyetértettek
abban, hogy a Klebelsberg által megvalósított modell ma is korszerűnek tekinthető,
de a mai kor igényeihez kell azt igazítani.
Klebelsberg Trianon után egészen új irányt
adott a magyar kultúrának: az az elv vezérelte, hogy a művészetek és a tudományok által
kell identitásunkat megerősíteni. Az eszmecsere résztvevői úgy vélik: mindezeken túl
cél ma az is, hogy az intézetek jó hírünket
vigyék a világba.
ti
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Egy erdélyi polihisztor emlékére

A Klebelsberg Kuno Hét egyik kiemelkedő
kulturális eseménye a gróf Bánffy Miklós
emlékének szentelt vándorkiállítás hidegkúti állomásának megnyitója volt: egy nem
mindennapi élet nem mindennapi bemutatása. A rendhagyó tárlatvezetésen a kiállítás kurátora, Szebeni Zsuzsanna és Horányi László színművész olvasott fel korabeli
újságcikkeket, leveleket – Bánffy tollából,
és Bánffyhoz címezve –, naplórészleteket
és kritikákat. A dokumentumokból egy
különleges ember, egy páratlan tehetségű művész és közéleti személyiség színes
élete és sokrétű pályafutása rajzolódott ki.

A tárlatvezetést követően a Bánffy Miklós
életéről, munkásságáról szóló dokumentumfilmet is megnézhették az érdeklődők.
A Bánffy Miklós életútját és pályáját bemutató tárlat az Országos Színháztörténeti
Múzeum és Intézet (OSZMI) gyűjteménye, amely az életmű komplexitását szeretné érzékeltetni a szakma és az érdeklődő nagyközönség számára, de néhány
új kutatási eredményt is magában foglal.
A tárlat 17 magyarországi és erdélyi társintézmény, múzeum, levéltár és könyvtár,
valamint számos magánszemély anyagainak felhasználásából állt össze.
P. ZS.

Losonczi gróf Bánffy Miklós
1874-ben született Kolozsváron. Író, grafikus,
díszlet- és kosztümtervező, színpadi rendező,
politikus és külügyminiszter (1921-1922) is
volt egy személyben.
1913 és 1918 között a
magyarországi állami
színházak – beleértve
a Magyar Operaházat
is – intendánsa volt.
1916-tól a Kisfaludy Társaság tagja. Íróként
a Kisbán Miklós álnevet is használta. 1923
és 1927 között a Képzőművészeti Tanács
elnöke volt. Miután 1926-ban visszaköltözött
Erdélybe, az Erdélyi Helikon szerkesztője lett,
és jelentős szerepet játszott az erdélyi irodalmi életben. Néhány műve németül, olaszul
és franciául is megjelent. Nemcsak íróként,
hanem grafikusként is maradandót alkotott.
Az Erdélyi Szépmíves Céh által kiadott több
könyvet is illusztrált, és ő készítette az illusztrációkat Tamási Áron műveihez. Vagyonával
ott állt a legjelentősebb magyar napilap, a kolozsvári Ellenzék, és a legnagyobb kisebbségi
magyar nyomdavállalat, a Minerva Rt. mögött.
1950-ben bekövetkezett halálával férfiágon
kihalt a losonczi Bánffy család grófi ága.

Székely tájak és hangulatok

Hincz Gyula festő, grafikus és iparművész festményeiből nyílt kiállítás a
Kultúrkúriában a Klebelsberg Kuno Hét
keretében. A kiállítás anyagát javarészt a
művész székelyföldi ösztöndíjasként készített, erdélyi témájú festményei, kisebb
részt pedig a negyvenes években készített
más témájú munkái alkotják.
Hincz életművének különleges részét
képezik az Erdélyben készített festmé-

nyek. 1942 és 1943 között a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium székelyföldi
ösztöndíjával bejárta Erdélyt: Székelyföldön és Kalotaszegen, valamint Békásban
és a Gyimesekben is megfordult. Az ebből
az időszakból származó olajfestmények
még nem szerepeltek kiállításon: Hincz
ugyan tervezte bemutatásukat, de a háborús körülmények között erre már nem
kerülhetett sor.
A mostani kiállítást Feledy Péter művészettörténész nyitotta meg, az eseményen
részt vett Csabai Péter, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat elöljárója, valamint Makra Krisztina képviselő is.
– Amikor Hincz az ösztöndíjjal Erdélyben tartózkodott – mesélte Feledy Péter –,
akkor a genius loci, a hely szelleme an�nyira megérintette, hogy egy egészen különleges kollekció jött létre. Hincz később

Erdély a Klebelsberg-héten. A Klebelsberg-héten az erdélyi tematika nemcsak Hincz
festményein tűnt fel. November 12-én nyílt meg az az emlékkiállítás, amely a kolozsvári születésű
gróf Bánffy Miklósnak, a sokrétű művésznek és közéleti embernek kívánt emléket állítani. Másnap
mutatták be Váradi Péter és Lőwey Lilla: A székely apostol című kötetét, amely Nyirő József erdélyi
író, költő életét, küzdelmeit, halálát és hazatérését mutatja be az Erdély-Székelyföld sorozatban. Még
aznap este adták elő Visky András erdélyi magyar író, drámaíró, egyetemi tanár, a Kolozsvári Állami
Magyar Színház dramaturgjának monodrámáját Párbeszéd a szerelemről címmel.

Hincz Gyula kiállítása december 8-ig látogatható a Kultúrkúriában

festőileg óriásit változott, mind színeiben,
mind motívumaiban, hatalmas életutat
járt be. Az erdélyi képek hangulata kicsit
borongósabb, nosztalgikusabb, mintha
már félt volna a történelem nyomasztó
előjeleitől.
A kiállított képek valószínűleg sok újdonsággal szolgálnak azoknak is, akik jól
ismerik a festő életművét. A kiállításon
láthatóak a negyvenes években Szentendrén és a Balatonon készített Hincz-képek
is, a tárlat tehát összességében inkább egy
korhangulatot tükröz.
– Egy elfelejtett ösztöndíj történetét
tudjuk felidézni a kiállítás kapcsán, és
bepillantást kaphatunk egy olyan gazdag
életműbe, amely mindig meg tudott újulni
– tette hozzá Feledy Péter.
Ld
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Klebelsberg Kuno az egyik legfontosabb
feladatának a hazai iskolarendszer modernizálását tartotta. Még az I. világháború ideje alatt Pogány Frigyessel együtt
dolgozta ki Magyarország népiskolai hálózatának kiépítési programját, amely
azonban 1925-ig fiókban hevert. A megvalósításhoz ekkor kapott a kultusztárca anyagi támogatást, mintegy nyolc és
félmillió aranykoronát. A beterjesztett
törvényjavaslatot 1926 márciusában fogadta el a nemzetgyűlés. A nagyszabású
iskolaépítési programnak köszönhetően
az 1930/1931-es tanévben már a tankötelesek 92,5%-a járt iskolába, és a hat évnél

idősebb népesség 90,4%-a tudott írni és
olvasni. Csökkent az iskolák zsúfoltsága is.
Az 1930/1931-es tanévben már „csak 333
elemi iskolában volt több mint 80, 84-ben
több mint 100 az egy tanítóra jutók száma.
A programnak nemcsak az iskolahálózat
fejlesztése volt fontos része, Klebelsberg
kezdeményezésére a korábbi hat elemit
felváltotta volna a nyolcosztályos (14 éves
korig tartó) alapképzés. A tervezet elfogadására azonban a közbejött gazdasági világválság miatt nem kerülhetett sor.
1928-ban  ennek ellenére  kísérleti jelleggel több településen is bevezették a nyolcosztályos népiskolai oktatást, így Diósgyőr,
Ózd, Pécs és Szeged mellett Pesthidegkúton is, a Kossuth Lajos utcában felépült
„Pesthidegkut-Széphalomi” Magyar Királyi Elemi Népiskolában is.
Klebelsberg Kuno ebből az alkalomból
egy zászlót adományozott az intézménynek.
Az iskola, illetve a zászló avatásakor az alapításban résztvevők és az anyagi támogatók
elnyerték egy-egy „zászlószög” felszegezésének a jogát. Az elsőt a kultuszminiszter
ütötte be, majd a többiek következtek: így
került a többi név is kis címerpajzsokon a
zászló rúdjára.
A II. világháború alatt a zászló elkallódott, és csak a hetvenes években bukkant

Képünk illusztráció

Klebelsberg zászlója

rá a pincében az iskola gondnoka. Mivel
nem tudta, mit csináljon vele, az általános
iskola konyháján dolgozó, vallásos szemléletéről ismert Heiny Károlyné Marikára
bízta, hogy vigyázzon rá, amíg a méltó helyét meg nem találják.
Marika néni húsz évig gondosan őrizte a
relikviát, akkor az épületet az Ökumenikus
iskola kapta meg, és amikor Marika néni
megbizonyosodott róla, hogy az újonnan
létesített intézményt a klebelsbergi szellemiségben fogják működtetni, átadta nekik
a zászlót. Ez 1992-ben történt. Az Iskolaszék Egyesület a zászlót Füzes Andreával
restauráltatta, majd az időközben a Községház utcába költözött iskola aulájában
helyezték el.
V. G.

A Napkelet nyomában

Az 1923 és 1940 között megjelent irodalmi
folyóirat, a Napkelet főszerkesztője – 1937ben bekövetkezett haláláig – Tormay Cécile
volt. A korabeli keresztény értelmiség lapját
a Nyugat ellensúlyozására alapította a Magyar Irodalmi Társaság, amelynek alelnöke
Klebelsberg Kuno volt.
A Tormay Cécile Kör meghívására rendhagyó irodalmi vetélkedőn mérte össze tudását
5 magyar középiskola csapata (a felkészítő
tanár és két diákja). A pályázat és vetélkedő
témakörei a Napkelet első évfolyamára épültek: ismerni kellett többek között az akkor
megjelent novellákat, az erdélyi költőket,
valamint az elszakadt magyarság irodalmát.
A vetélkedővel párhuzamosan zajlott a gálaműsor, amelyen gitárjátékkal kísért, kora-

Jobbágy Éva, a Tormay Cécile Kör elnöke a
vetélkedő egyik feladatát osztja ki a versenyző
csapatoknak

beli irodalmi szemelvények hangzottak fel
Meister Éva marosvásárhelyi színművésznő
tolmácsolásában.
A tanárok tanítványaikkal együtt, nem
helyettük, hanem őket segítve dolgoztak

A 90 éves a Napkelet vetélkedő eredménye:
1. Széchenyi István Gimnázium (Dunaújváros): Szaklíceum Marosvásárhely: Pataki Réka és
Balla Zsuzsanna és Priol Balázs, felkészítő tanár: Szitai Eszter, felkészítő tanáruk: Dézsi Eleonóra.
Róth Éva.
5. – a zsűri különdíja: Varga Márton Kertészeti
2. Sárospataki Református Kollégium Gim- és Földmérési Szakközépiskola (Budapest):
náziuma: Vári Eszter és Melles Károly, felkészítő Kerekes Mihály István és Mácsai Norbert Ferenc,
tanár: Sinkóné Tóth Zsuzsanna.
felkészítő tanáruk: Majzik Éva.
3. Fővárosi Kossuth Lajos Gimnázium (Budapest): Horti Emese és Kiss Noémi, felkészítő A Tormay Cécile kör által kiírt és szervezett irodalmi
tanáruk: T. Palágyi Márta.
pályázat helyezettjei: Eőry Áron, Kiss Márton, Vass
4. – a Tormai Cécile Kör különdíja: Művészeti Szabina, Makkai-Ilkei Ildikó és Benkő Krisztián.

Dobos Menyhért, a Duna Televízió vezérigazgatója

a feladatokon, amelyek mind a Napkelet szellemiségét, gondolatiságát voltak
hivatva felidézni, mégpedig oly módon,
hogy a fiatalok használják: értelmezzék,
idézzék, építsék be saját fogalmaik közé
ezeket a gondolatokat. A sárospataki,
pesterzsébeti, marosvásárhelyi és zuglói
középiskolát megelőzve végül a dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium nyerte
meg a vetélkedőt.
A rendezvényen, amelynek fővédnöke
Dobos Menyhért, a Duna Televízió vezérigazgatója volt, részt vett Csabai Péter, a
Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat
elöljárója is.
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A kápolna felszentelése 1910-ben

„Titanic-kápolna? Segítő Mária-kápolna? Szeleczky-kápolna? Nem, sajnos nem tudjuk,
merre van…” Pedig a Remetei út és az Ördögárok út között született idősebbek, illetve a régóta itt élők emlékeznek még a kápolna harangjának kedves hangjára, és őrzik
még – az 50-es, 60-as évek fordulójáról – az itt tartott pénteki, 5 órai misék emlékét.

Az egykor Boldogasszony, ma Zsíroshegyi
út 39/a parányi telkén álló, alig észrevehető kápolna hosszú múltra tekint
vissza. A Remetei út és Buda felé lejtős
domboldal szőlővel, gyümölcsfákkal
beültetett telkét 1892 nyarán vette meg
Petz Károly korcsmárostól egy régi felvidéki család Pestre származott tagja,
Szeleczky Lajos és felesége. Szeleczky
Lajos a boldog békeidők pesti befektetési és építési hullámában tisztes munkával és polgári karrierrel (tervezőként
és építészként) biztosította családjának
a jómódot. Frissen vásárolt nyaralótelkének északi szegletében – faoszlopon,
kis esőtetővel védetten – már akkor állt
egy kőlapra faragott Mária, kezében az
anyjához szorosan bújó, gyengéden ölelt
Gyermekkel. A kép előtt fa imazsámoly,
a kép tartóoszlopán pedig mécses tette
meghitt imahellyé a Remetére menő zarándokok útjának ezt a kedves állomását.
A családtagjaival németül levelező
Szeleczky Lajos, polgári jómódban élő
pesti telektulajdonos, egy 1909. március
25-én készült fényképfelvételen, büszkén
áll a telke sarkában álló, de a közösség
szellemi tulajdonában lévő Mária kép
előtt. A családi legendárium nem őrizte meg biztosan, mégis joggal hihetjük,

hogy ekkor fogalmazódott meg a Budapesten otthont és megélhetést, Remetén
nyugalmat talált Szeleczky Lajosban, hogy
telke sarkában, a Mária-képnek kis kápolnát emeltet.
A saját irodában gyorsan elkészülő
tervrajzok alapján 1910 nyarára elkészült
a kápolna, és még azon a nyáron Segítő
Mária tiszteletére felszentelték. A Gyermeket kezében tartó Mária képét nem a
belső térben vagy az oltáron, hanem a kápolna homlokzatán, a bejárat fölött, mindenki számára jól láthatóan helyezték el.
A kápolna szellős és igényes vas kertkapuján belül, az előkertben ekkor helyezték el az akkori székesfehérvári püspök,
a szintén felvidéki származású Prohászka
Ottokár mellszobrát, jobbján egy kőkereszttel. A felszentelés után csaknem
azonnal elkészült a kápolna mögött a
hozzá tervezett „öltöző és olvasó szoba”,
amely a kápolna előkertjéből neogótikus
tölgyfa ajtóval nyílt.
Az építtető és telektulajdonos – hogy
gesztusa teljes és egyértelmű legyen – telke hivatalos megosztását kérve és megkapva, 1911. október 17-én a kápolna
épületegyüttesét és az alatta fekvő földterületet a Pesthidegkúti Római Katolikus
Plébániának adományozta.

1909. március 25-én készült
fényképfelvételen Szeleczky Lajos

Hogy miért nem az akkor már álló remetei Bazilikának? Nem tudjuk. Csak
feltételezhetjük, hogy az ok a remetei
kegyképet is évekig őrző hidegkúti Sarlós Boldogasszony Plébánia akkor már
közel 200 éves múltjából fakadó „rang”
lehetett. A történet ezen pontján nem
lehet nem megállnunk! Hiszen 1911 októberében egy ma csaknem elképzelhetetlen dolog történt: egy jómódú, gyorsan
gazdagodó, életének 50-es éveiben járó
polgár, aki gondozott kertjének murvás
sétaútjain rokonaival és barátaival nyáridőben büszkén fényképezkedik, e kertből, e számára fontos magántulajdonból,
a közösségnek ajándékoz egy darabot,
amelyen mutatós kápolnát emeltet!
Reméljük, hogy a Pesthidegkúti Plébánia közössége által, Szűcs Balázs atya
vezetésével Mindenszentek előestéjén
megkezdett kápolnafelújítással az épület nemcsak hogy megmenekül az enyészettől, de kinézetében, környezetében
és funkciójában is visszanyeri eredeti
helyét és közösségi szerepét.
Dr. Bánsághi Zoltán
lokálpatrióta
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HŰVÖSVÖLGYI VIGADÓ
Januártól újra lesz ebéd a HŰVÖSVÖLGYI VIGADÓBAN,
helyben fogyasztásra és elvitelre menü rendszerben. 800 Ft/nap/
fő. Januárban még csak heti megrendeléseket tudunk fogadni.
Helyben fogyasztás 12–15 óráig, elvitel 18 óráig.
Rendelésfelvétel december 2-tól december 20-ig. Első szolgáltatási nap 2014. január 6.
Hűvösvölgyi Vigadó szeretettel vár minden kedves vendéget,
akik szeretnének valamit megünnepelni, valamire megemlékezni:

tek, konferenciák, céges előadások, díjátadók,
Születésnapok, névnapok, bankettek, évfordulók, gálaes
rendezvények 300 főig
értekezletek, gyűlések, meetingek, esküvők és egyéb
svölg yi út 215.
Hűvö svölg yi Viga dó, 1021 Buda pest, Hűvö
csak sms: 06 30 959-4063
Fax: + 36 1 376 5169. E-mail: huvosvolgyivigado@gmail.com,

Rendelésfelvétel:

Hallotta már?

BUDAI HALLÁSGONDOZÓ KFT.

Ha nem hallotta, itt a helye

A SZENT JÁNOS KÓRHÁZ
AUDIOLÓGIAI SZAKRENDELŐJÉBEN

Ingyenes hallásvizsgálat!

HALLÓKÉSZÜLÉKEK ÉS
EGYÉB HALLÁSJAVÍTÓ
ESZKÖZÖK ÉS TAROZÉKOK
HallasgondozoA_198x65
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14 gyártó/több mint 100 féle hallókészülék

budai hallásgondozó

1125 Budapest, Diós árok 1-3.
Előjegyzés és információ

06-1/458-4672, 06-30/330-4446

A BELÉPÉS DÍJTALAN!
FELLÉPŐK

DECEMBER 7., SZOMBAT

11.30: 100 FOLK CELSIUS EGYÜ
TTES CSALÁDI KONCERT
16.00: AGÁRDI SZILVIA ÉS PÁ
L DÉNES

DECEMBER 8., VASÁRNAP

11.00: RUTKAI BORI ÉS A HÉBE
-HÓBA BANDA CSALÁDI KONC
ERT
14.00: DEÁK BILL GYULA
15.00: FÁBRY SÁNDOR
16.00: BARICZ GERGŐ WWW.SEGIT
OVASARLAS

.HU

DECEMBER 7− 8., 10.00 −18.00

MILLENÁRIS PARK, D CSARNOK
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
.ujszechenyit
.h
06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

K,
CSALÁDI PROGRAMO
APON
JÁTÉKOK MINDKÉT N
Ajándékvásárláskor is segítse fogyatékos
és megváltozott munkaképességű embertársait!

