
Családi sportparádé a közösségi téren

A fennállásának egyéves évfordulóját ün-
neplő Pokorny József Sport- és Szabad-
időközpont, valamint a Hidegkúti Családi 
Iránytű civil szervezet idén is megrendezte 
a Hidegkúti Sportparádét a Szabadság utcai 
sportpálya közösségi terén szeptember 12-
én. A reggeltől estig tartó sportprogramok és 
látványos színpadi produkciók keretében be-
mutatkozhattak a Pesthidegkúton és vonzás-
körzetében működő sportkörök és -klubok. 

A szintén egy éve alakult civil szervezet már 
második alkalommal rendezte meg a nagy-
szabású sportnapot. A tavalyi látogatószám 
már délelőtt megdőlt, a nap folyamán pedig 
sok százan érkeztek, főként családostul. Az 

elvonuló esőfelhők mögül kibúvó, melenge-
tő napsütés mindenkit jókedvre derített, a 
családias és baráti hangulat pedig egész estig 
megmaradt.

A megnyitón Skublicsné Manninger Ale-
xandra képviselő köszöntötte a vendégeket 
az esemény fővédnöke, Láng Zsolt polgármes-
ter és a II. Kerületi Önkormányzat nevében, 
majd Kovács Ágnes, a Hidegkúti Családi Irány-
tű vezetője kívánt tartalmas és izgalmas napot 
a résztvevőknek.

– Köszönet annak a kilenc hölgynek, akik-
kel együtt szerveztük az eseményt, köszönet 
a Pokorny József sportközpontnak, amellyel 
közösen terveztük a napot és az önkormány-

zatnak, amely erkölcsi és anyagi támogatást 
nyújt civil szervezetünknek – emelte ki Ko-
vács Ágnes. – A II. kerület idén lehetőséget 
biztosított számunkra, hogy részt vehessünk 
a HungaroControl Zrt. pályázatán, és ko-
moly anyagi támogatást nyerjünk a rendez-
vény számára. Ma folytatódik az az álmunk, 
amellyel megalakítottuk a családi iránytűt. 
Itt lakunk, itt élünk és szeretnénk a magunk 
módján élhetőbbé tenni Pesthidegkutat. Eh-
hez kevés, ha csak panaszkodunk, mert abból 
semmi sem lesz. A civil összefogás és tenni 
akarás eredményei a tavalyi programok, il-
letve a mai sportnap is.

(Folytatás a 3. oldalon.)
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Hidegkúti Rendészeti központ

Városrendészet

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

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

Szociális és Gyermekvédelmi Iroda
Pest hi deg kúti ügyelete

1028 Rezeda u. 10.
Minden páros pénteken 
8.00–11.30-ig.

Hidegkúti FogAdÓÓRÁk

Dr. Láng Zsolt
polgármester, Fidesz–KDNP

előzetes időpont-egyeztetés: 
346-5400

Polgárm. Hivatal 210. szoba 
Mechwart liget 1.

Dr. Csabai Péter
VÖK-elöljáró
Fidesz–KDNP, 12. vk.

előzetes időpont-egyeztetés:
(06 20) 932-2925
E-mail: drcsabaip@gmail.com

Pest hi deg kúti Közösségi Ház, 
Máriaremetei út 37.

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

Minden hónap első hétfőjén 
17–18 óra között. Más 
időpontra előzetes egyeztetés:
(06 20) 374-2086, e-mail:
skublicsne.alexandra@masodik-
kerulet.hu

Pest hi deg kúti Közösségi Ház, 
Máriaremetei út 37.,
a tetőtéri képviselői helyiség

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

előzetes időpont-egyeztetés:
(06 30) 399-4558, e-mail:
makra.kriszta@t-online.hu

Majorossy Imréné
A VÖK külsős tagja, Fidesz–KDNP

előzetes időpont-egyeztetés:
(06 30) 346-8045 

BudApest FővÁRos koRmÁnyHivAtAlA ii. keRületi HivAtAlA

Kihelyezett Iroda Pest hi deg kút 
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

II. Kerületi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság

1021 Budakeszi út 45. Tel.: 459-2301

II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat 1027 Kapás u. 22. Tel.: 488-7500

Készenléti Szolgálatok Pest hi deg kúti 
Egyesülete

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

kszp2@freemail.hu

ügyeletek

Gyermekorvosi ügyelet 1125 Diós árok 1–3.
Szent János Kórház, 24-es 
épület 
Telefon: 212-5979

hétfő–péntek:
20.00–8.00,
szombat–vasárnap:
24 órás ügyelet

Felnőttorvosi ügyelet 1022 Rét utca 3.
Tel.: 202-1370

mindennap: 
24 órás ügyelet

Fogorvosi ügyelet
Stomatologiai Intézet

1088 Szentkirályi utca 40.
Tel.: 317-6600

8.00–12.00, 14.00–18.00, 
20.30–5.00 óra között

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

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

Szerkesztők: Ludwig Dóra, Péter Zsuzsanna, Szabó Gergely – Munkatárs: Szentirmai-Zöld Máté – Fotó: Soós Dániel

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

Méret Színes Fekete-fehér

1/1 (185×261 mm) 85 000 Ft + áfa 70 000 Ft + áfa

1/2 (185×129 mm, 91×261 mm) 45 000 Ft + áfa 40  000 Ft + áfa

1/4 (91×129 mm, 185×63 mm) 30 000 Ft + áfa 25 000 Ft + áfa

1/8 (91×63 mm, 44×129 mm) 20 000 Ft + áfa 15 000 Ft + áfa

1/16 (44×63 mm) 8000 Ft + áfa 7000 Ft + áfa

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

Családias hangulat, kertvárosi jelleg és régóta várt szolgáltatások 
jellemzik majd a tervek szerint október második felében megnyí-
ló hűvösvölgyi szolgáltatóházat. Lesz önkormányzati kirendelt-
ség, okmányiroda és posta is az új üzletházban

Amint az épület homlokzatán már látszik, Hüvi lett a neve a hű-
vösvölgyi városrészközpontban épült szolgáltatóháznak. Az üzlet-
központból ugyan még kiszűrődik a munkálatok hangja, de egy 
hónapon belül várhatóan már megnyithatnak az üzletek.

– Az építkezés jól halad annak ellenére, hogy az elektromos mű-
vek transzformátorállomásának megépítése egy kis csúszást oko-
zott – mondta el lapunknak Somogyi Tibor, a szolgáltatóház igazga-
tója. – Aki nap mint nap Pesthidegkút kapujában jár, az lépésről 
lépésre láthatta a munkafolyamatot, aki viszont csak mostanában 
utazott át a városrészközponton, azt egy teljesen új, szinte kész 
épület fogadja. Kilencvenszázalékos a készültségi szint, az épület-
hez kívülről már nem nagyon kell hozzányúlni. Több próbaüze-
men is túlvagyunk, rendben működnek az áram- és vízvezetékek, 
a klímaberendezések, a lift és a mozgólépcső.

Az igazgató megemlítette, hogy az üzlethelyiségek zömébe már 
kezdenek beköltözni a bérlők. Van néhány bolt, amelyet még nem 
adtak ki, mert célzott szolgáltatást is terveznek az üzletházba, pél-
dául pékséget, bioboltot, varrodát vagy optikust. A  földszinten 
kapnak helyet a vendéglátó-ipari egységek, az első emelet a szol-
gáltatásoké lesz, de az épületben működik majd az önkormányzat 
kirendeltsége, az okmányiroda és egy posta is.

Október végére elkészül a szolgáltatóház

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat 1992-ben 
alapította a Klebelsberg Kuno-díjat, azzal a ha-
gyományteremtő szándékkal, hogy a pesthideg-
kúti közélet egy-egy kiemelkedő alakját – akiknek 
élete és munkássága példaként állítható a kortár-
sak és a jövő nemzedékei elé – évről évre az egykori 
kultuszminiszter nevével fémjelzett emlékplakettel, és 
az ezzel járó pénzjutalommal tünteti ki. A díjat minden év novemberé-
ben, a Klebelsberg Napok keretén belül adják át. A Pesthidegkúton élő 
vagy tevékenykedő, és a kitüntetésre érdemesnek tartott személyre tett 
lakossági javaslatokat – a jelölt rövid méltatásával együtt – a Pest-
hidegkúti Közösségi Házba (1028 Budapest, Máriaremetei út 37.) vagy 
a szentirmai.mate@masodikkerulet.hu e-mail címre kérjük eljuttatni 
2015. szep tember 29-ig.

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat

Jelölés a 2015. évi Klebelsberg-díjra
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A sport nélkülözhetetlen a teljes élethez
(Folytatás az első oldalról.)
A társszervezők részéről Sáry Balázs a Po-
korny József Sport- és Szabadidőközpont 
vezetőjeként és edzőként is azt hangsúlyoz-
ta, hogy a tanulás mellett a sport, a mozgás 
az, ami nélkülözhetetlen a boldog és teljes 
élethez.

– Mindenki jó valamiben, de meg kell ta-
lálni azt, hogy miben. Ez a sportra is teljesen 
igaz. A központ közösségi terén megrendezett 
sportnap remek lehetőség arra, hogy min-
denki találjon magának vagy gyermekének 
sportolási lehetőséget.

A sportnapon egy iránytűt formázó tortával 
ünnepelték meg a Hidegkúti Családi Irány-
tű és a Pokorny József sportközpont egyéves 
fennállását. Az eseményen ott volt többek 
között Dankó Virág alpolgármester, aki részt 
vett a szervezőkkel közös faültetésen. Az ese-
mény emlékére egy páfrányfenyővel (Ginkgo 
biloba) gazdagodott a közösségi tér.

A sportparádé, a célkitűzésének megfele-
lően, lehetőséget adott a Pesthidegkúton és 
vonzáskörzetében működő sportkörök és 

-klubok számára, hogy a környéken élő csa-
ládok előtt bemutatkozhassanak. A színpadon 
a nap folyamán tizennyolc sportegyesület és 

-szervezet tartott bemutatót, míg a közösségi 
téren több mint húsz klub életébe pillant-
hattak be az érdeklődők. A közösségi téren 
a szombati napra pètanque- és sífutópálya 
épült, egy hatalmas, felfújható sportpályán 
a gyerekek nyakig merülhettek a labdákba, 
a bátrabbak pedig rekeszépítő versenyen 
mérhették fel ügyességüket. A gyerekeknek 
labdarúgókupát rendeztek, a közösségi fu-
tást pedig idén is Kreszta Zoltán futónagykövet 
vezényelte le.

Az ügyességet és erőnlétet igénylő sportbe-
mutatók mellett az érdeklődők számos tánc-
előadást is megtekinthettek.

Aki napközben megéhezett, annak elegen-
dő volt az illatokat követnie, hiszen a kürtős-
kalácstól a székelykáposztán át a gulyáslevesig 
mindenféle étel várta a sportolásban megfá-
radtakat. A gazdag programot kínáló napot az 
Alapzaj zenekar koncertje zárta. A tombola-
szelvények értékesítéséből befolyt összeget 
a Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon 
támogatására ajánlják fel. SZEG

Kovács Ágnes, a Hidegkúti Családi Iránytű elnöke és Sáry Balázs, a Pokorny József Sport- és 
Szabadidőközpont vezetője fát ültetett a közösségi téren az esemény emlékére Dankó Virág 
alpolgármester jelenlétében

Parkot avattak a máriaremetei katolikus szeretetotthonban
A hálaadás jegyében telt a Katolikus Szere-
tetszolgálat Máriaremetei Szeretetotthoná-
nak parkavató ünnepsége, amelyet szeptem-
ber 9-én tartottak a Názáret gondozóházban. 
A ház lakói és a meghívott vendégek szent-
misén vehettek részt a Máriaremetei Bazi-
likában, majd a szeretetotthonban folytató-
dott az ünnepi műsor. 

A megjelenteket Csabai Péter, a Pesthideg-
kúti Városrészi Önkormányzat elöljárója és 
Kovacsics Zsuzsanna intézményvezető kö-
szöntötte, majd Esterházy László, a bazilika 
plébánosa áldotta meg a felújított udvart.

Az otthon vezetője lapunknak elmond-
ta, hogy három gondozóházukban – Názá-
ret, Emmausz, Jerikó – százötven idős lakót 
ápolnak, vagy biztosítanak számára elhelye-
zést egyágyas szobákban. A Názáret-ház bel-

ső udvarát a közelmúltban ugyan felújítot-
ták, de az igényekhez képest mára kicsinek 
bizonyult. A szeretetotthon munkatársainak 
kemény munkájával és mintegy kétmillió 
forintos adomány segítségével parkká alakí-
tották az intézmény használaton kívüli udva-
rát. Az immár szépen karbantartott kertben 
akadálymentesített utakon lehet sétát tenni, 
az árnyékot pedig egy hatalmas napernyő 
biztosítja a melegebb napokon.

Az intézményt 1986-ban húsz férőhely-
lyel alapították meg Regőczy István atya 
édesanyjának egykori családi házában. Az 
idén száz esztendeje született katolikus pap 
emlékét egy mellszobor őrzi a Názáret-ház 
homlokzatán. Az ünnepi alkalomra a dom-
borművet is felújította az otthon egyik mun-
katársa.

Esterházy László, Kovacsics Zsuzsanna 
és Csabai Péter a park átadásán
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Fesztivállal búcsúzott a nyár Pesthidegkúton
A II. kerület és különösen Pesthidegkút életé

ben várva várt esemény minden év augusztu

sában a nyári művészeti fesztivál. Idén immár 

17. alkalommal jöhettek kicsik és nagyok, hogy 

számtalan szórakoztató kulturális program közül 

választhassanak. A koncertek, színházi bemuta

tók és előadások mellett a gyerekek egész nap 

játszhattak a mesekertben, kipróbálhattak régi 

mesterségeket, és megkóstolhatták a tradicioná

lis finomságokat. Képösszeállításunkkal a nyár

végi fesztivál hangulatát idézzük fel.
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Termelői piac Máriaremetén
Legközelebb sZEPTEMBER 26ÁN, majd OKTÓBER 10ÉN és 
24ÉN 7–12 óra között tartanak termelői piacot a Cserkészház 
kertjében (1029 Hímes u. 3.). A látogatók igazi piaci hangu-
latban, gazdag áruválasztékból válogathatnak, a termelők 
portékáiból összeállított kínálóasztal mellett pedig egy jó 
beszélgetésre is jut idő. Szilágyi Zsolt, a máriaremetei helyi 
piac üzemeltetője és segítői felhívják a figyelmet: aki hazai 
termékeket vásárol, az a hazai családokat segíti.

Hol-Mi-Vásár a Kultúrkúriában
A nyári szünet utáni első bolhapiacot OKTÓBER 1jÉN szom-
baton 9–12 óra között rendezi a Klebelsberg Kultúrkúria 
Vinotékájában (1028 Templom utca 2–10.) a Budaligeti Pol-
gári Kör. Az árusításhoz előzetes bejelentkezés szükséges, 
helyfoglalás 8 és 9 óra között. A vásár keretében továbbra is 
gyűjtenek régi használati eszközöket és archív dokumentumo-
kat egy leendő Pesthidegkúti Helytörténeti Közgyűjtemény-
hez. A felajánlott anyagok regisztrálásáról, tárolásáról, vagy 
másolásáról gondoskodnak, a felajánlókkal megállapodást 
kötnek. További információ és jelentkezés: Simon Imre, tel./
fax: 376-9325, mobil: (06 30) 997-4912, (06 20) 328-6585, 
e-mail: imericus3@t-online.hu.

Kié lesz a legfinomabb pincepörkölt?
Idén is meghirdette a bográcsban főzhető ételek versenyét a 
II. kerületi Német Önkormányzat. A főzőversenyen ez alkalom-
mal pincepörkölt elkészítése lesz a feladat. A gasztronómiai 
megmérettetést – amelyre minden érdeklődőt szeretettel 
várnak – sZEPTEMBER 26án szombaton (rossz idő esetén 
másnap, szeptember 27-én) 10 órától rendezik meg a Német 
Házban (1028 Gazda u 20). Jelentkezni Dézsi Jánosnénál le-
het szeptember 21-ig a (06 20) 374-5263-as telefonszámon 
naponta 10-18 óráig.

zomborybusi@gmail.com

(O6 20) 828-0444

Anyanyelvi 
SPANYOL
TANÁR

nyelvórák

minden szinten

FESTMÉNYEK, BÚTOROK
ÓRÁK (kar, fali, zseb)

PORCELÁNOK, VÁZÁK

DÍJTALAN KISZÁLLÁS

(06 20) 985-2723
Cím: Budapest, I. kerület Mészáros u. 2.

FELVÁSÁRLÁS
ARANY–EZÜST–BOROSTYÁN

HIBÁS, 
HIÁNYOS ÁLLAPOTBAN 

IS ÉRDEKEL

7000–12600 Ft 150–360 Ft-ig

Sok marék föld 
a Szent Korona-dombra

Augusztus 20-án délelőtt a Má-
riaremetei Kisboldogasszony 
Bazilikába várták szentmisére a 
Szent István-napot ünneplőket 
a Szent Korona Domb Őrzők. 
A szertartás keretében Esterházy 
László plébános megszentelte az 
új kenyeret, majd ezt követően 
a bazilika kertjében lévő Szent 
Korona-dombnál folytatódott a 
megemlékezés államalapító kirá-
lyunkról. Közösen elénekelték a 
Szent István királyhoz szóló éne-
ket, melyet tárogatón Zsigmond 
Szabolcs kísért. A  köszöntőket 
Dósa Csenge hegedűszólója követ-

te, majd megszegték az új kenye-
ret és szétosztották a résztvevők 
között. A Boldogasszony Anyánk 
kezdetű ének végén a Szent István 
király és Gizella királyné temet-
kezési helyéről hozott földet, a 
kárpátaljai és vajdasági fiatalok 
a szülőföldjükről hozott földet és 
a megemlékezők által hozott ma-
rék földeket szórták el a domb-
ra. Az eseményen a határon túli 
vendégek mellett részt vett Varga 
Mihály nemzetgazdasági minisz-
ter, országgyűlési képviselő, Csa-
bai Péter VÖK-elöljáró és Makra 
Krisztina képviselő is.

A SZEnT KOROnA DOmbnál szeptember 12-én ünnepélyes keretek 
között adták át a Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetségének elismerését, a 
Szállj magasra! elnevezésű díjat. A kitüntetést annak a szövetségi tagnak, 
vagy pesthidegkúti polgárnak ítélik oda, aki a városrész és a szervezet mun-
kája iránt elkötelezett. Idén Mátyus Dezső vehette át a díjat. A kitüntetett 
a szövetségben és a helyi civilekből álló HÖLPP (Húsz, Önkéntes, Lelkes, 
Pesthidegkúti Polgár) csapatában, valamint a Szent Korona-domb egyik 
őrzőjeként végzett munkájával sokat tett a helyi közösségért.

A Magyar Képzőművészek és 
Iparművészek Szövetsége fel-
hívására és a Magyar Művésze-
ti Akadémia Iparművészeti és 
Tervezőművészeti Tagozata által 
szervezett biennálét ötödik al-
kalommal rendezik meg a Kle-
belsberg Kultúrkúriában (1028 
Templom utca 2-10.).

A kortárs magyar ötvös-
művészet legnagyobb orszá-
gos rendezvényén megjelen-
nek műveikkel a szakma nagy 
öregjei mellett a legfiatalabb 
alkotók is. A kultúránkban 
több mint ezeréves 
múlttal rendelkező 
művészeti ág kép-
viselői napjaink-
ban széles terüle-
ten alkotnak. Ezt 
a sokszínűséget 
tükrözi a tárlat is, 

melyen több mint fél száz alkotó 
háromszáz műve látható éksze-
rektől a plasztikákig, érmektől 
a használati tárgyakig.

Az ünnepi X. Ötvösművészeti 
Biennálé egyben tisztelgés gróf 
Klebelsberg Kuno vallás- és 
közoktatási miniszter munkás-
sága előtt. A tárlat megvalósítá-
sát és a hozzá kapcsolódó kata-
lógus megjelentetését a Magyar 
Művészeti Akadémia támogatta.

A kiállítást OKTÓBER 8-án 
18 órakor Fekete György, a Ma-

gyar Művészeti Akadé-
mia elnöke nyitja meg. 

Közreműködik Sáry 
Bánk zeneszerző zon-
gorán, valamint a Mo-
mento kamarakórus.

A tárlat novem-
ber 15-ig látogat-
ható.

Ismét ötvösművészeti biennálé
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Először egy papi otthonból 
kértek misézőket, majd Slach-
ta kérésére 1933-ban Remete-
kertvárosba költözött Bozsik Pál 
nyugalmazott gyöngyösi pré-
post-plébános, aki hamarosan 
hozzáfogott az egyházközség és a 
templom építésének megszer-
vezéséhez. Először az altemp-
lomot, a kriptákat kellett lét-
rehozni, hogy azok eladásából 
fedezni tudják a kezdeti költsé-
geket. Ezzel egyidőben országos 
gyűjtést indítottak, és 1937 ad-
ventjén le tudták tenni a temp-
lom alapkövét. Bár még nem 
készült el teljesen (hiányzott 
a toronyóra, a torony süvege, 
az oltárkép és a belső szobor-
díszítések is), öt évvel később, 
1942. június 29-én Svoy Lajos 
székesfehérvári megyéspüspök 
felszentelte a Remetekertvárosi 
Szentlélek-templomot.

A 712 négyzetméter alapte-
rületű épületet Lechner Ödön 
unokaöccse, Lechner Jenő 
műegyetemi tanár tervezte, aki 
még abban az évben nemességet 
kapott „Kismarty” előnévvel. 
Lechner Jenő „a Smaragdtemp-
lom, a Szentlélek dicsőségére, a 
modern egyházépítészet diada-
laként” álmodta meg művét, 
melyet Iványi Gyula építész-
mérnök kivitelezett: „a legegy-
szerűbb eszközökkel, lendületes, 
arányában felemelő hatást gya-
korol már a külső szemlélőre is”. 
A  kétezer fő befogadására al-
kalmas templom vasbeton pil-
léreken nyugszik, és inkább egy 
őskeresztény bazilikára emlé-
keztet a tágas főhajóval és csak 
a közlekedést szolgáló keskeny 
mellékhajóival. A pillérek hét 
szakaszra osztják a hajót, ten-
gelyében egy-egy ablakkal, eze-
ket Ungváry Sándor készítette 

a Szentlélek hét ajándékát jel-
képező mozaikkal.

A tizenkét méter magas 
vasbetontestes mennyezetet 
Börtsök László rajzaival díszí-
tett kőrisfa burkolat takarja. 
Az eredeti terv szerint a hom-
lokzatra az Árpád-házi királyok 
és királynők szobrai kerültek 
volna, de közülük csak kettő, 
Szent István és Szent Lász-
ló szobra készült el, melyek 
idősebb Pál Mihály szobrász-
művész munkái. A két főoltár 
és a szószék olasz márvány, az 
orgona az Angster József és Fia 
Orgona- és Harmóniumgyár Rt. 
egyik utolsó darabja. A bal ol-
dali szenteltvíztartó lábazatán 
lévő felirat tanúsága szerint: 
„Itt imádkoztak a lengyelek a 
magyarokért és saját hazájukért 
1942-ben”, akik az építkezésből 
is kivették részüket.

Bozsik Pál a világháború 
után még bízott abban, hogy a 

A „Smaragdtemplom”
Pesthidegkút lakatlan külterületét a harmincas években parcel
lázták fel, és ezen a részen kezdett kiépülni Remetekertváros. 
Mivel azonban két kilométeres körzetben nem volt templom, 
slachta Margit, az első magyar női országgyűlési képviselő, a 
szociális Testvérek Társaságának alapítója hidegkúti házának 
egy részében, a székesfehérvári egyházmegyei hatóság engedé
lyével, nyilvános kápolnát rendezett be.
 

templom építését befejezheti, 
de az máig befejezetlen ma-
radt. A  plébános bekapcso-
lódott az újjáéledt keresztény 
politikai életbe, kapcsolatba 
került Mindszenty József bíbo-
ros hercegprímással is, aki így 
vallott róla: „Őt nagyon értékel-
tem, mert a meggyőződések em-
bere volt”. A Grősz József kalocsai 
érsek ellen indult koncepciós 
perben Bozsik Pált is elítélték, 
1952. június 3-án a váci börtön-
ben halt meg.

A vallásellenes politikai 
rendszer ideje alatt, ha lassan 
is, de tovább szépült a templom. 
A keresztút domborműveit és a 
templom pilléreit díszítő, szen-
teket ábrázoló tizenkét szobrot 
Vida Zoltán szobrász faragta ki. 
Az eredetileg tervezett főoltár-
kép helyett Pogány Géza festő-
művész 1982-ben alkotta meg 
a jelenlegit, amely a Szentlélek 
eljövetelét ábrázolja. A torony 
három harangját Gombos Mik-
lós harangöntő készítette.

A templomban három ká-
polna is épült, az egyik Molnár 
C. Pál Jelenetek Remete Szent 

Pál életéből című festményéről 
kapta nevét, ebben a Manoljov 
család egyházművészeti gyűj-
teményét helyezték el. A  Szűz 
Mária-kápolnát Feszty Masa 
Szűzanyát ábrázoló festménye 
díszíti. A kápolnák alatt, külső 
bejárattal közelíthető meg az 
ötszáz sírhelyet és az urnákat 
befogadó altemplom, az egyik 
kriptában a Szeretetláng-moz-
galom látnoka, Szántó Erzsébet 
nyugszik.

A plébániahivatal közvetle-
nül a templom mellett van, az 
épületet 1939-ben vásárolták 
meg, akkor mindössze egy szo-
bából, konyhából és éléskam-
rából állt, mai formáját később 
kapta. Az 1993. évi egyház-
megyei határrendezés során a 
remetekertvárosi egyházköz-
ség az Esztergom-budapesti 
főegyházmegyéhez került. Az 
egyházközség területén dol-
goznak a Szociális Testvérek, 
de a Máriaremetei út 32. szám 
alatt álló műemlék templom a 
Budapesten élő francia katoli-
kus közösségnek is otthont ad.

VErraSZtó Gábor

A REmETEKERTváROSi SZEnTlÉlEK TEmplOmbAn sZEPTEM
BER 6ÁN fotókiállítás nyílt az épület történetéről. A látogathatóság 
a miserendhez igazodik: a kiállítást hétfőn, szerdán és pénteken 17. 30-
tól 19 óráig, kedden, csütörtökön és szombaton 8-tól 9 óráig, vasárnap 
8–11-ig, valamint 17. 30–19 óráig nézhetik meg.
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Csatlakozzon a Komposztáló Kerület Programhoz!

Miért érdemes belekezdeni?
Termőtalajaink tizenhétszer gyorsabban 

pusztulnak, mint ahogy megújulhatnának. 
Így a talajokból hiányzó hasznos tápanya-
gok hiányoznak a növényekből és a belőlük 
közvetve vagy közvetlenül készülő emberi 
táplálékokból is. A komposzt a talajt táp-
lálja, organikusan kötött formában, folya-
matosan felvehető, teljes értékű táplálékot 
kínál a növények számára, ezáltal erősíti 
immunrendszerüket, egészségesebbekké 
teszi őket, s rajtuk keresztül bennünket is. 
Komposztáláskor az emberiség békejobbot 
nyújthat a természetnek: táplálhatja a ki-
zsigerelt talajt, menedéket, otthont biz-
tosíthat a talajlakó élőlényeknek, akik az 
emberiség szerves hulladékaiból újra meg 
újra termőföldet teremtenek.

Hol komposztáljunk?
A házi komposztálás legkézenfekvőbb 

helyszíne a kertes családi ház, de ha meg-
felelő méretű udvar vagy közös terület 
áll rendelkezésre, akkor lakóközösség-
ben is elindítható a komposztálási te-
vékenység, ami jelentős pénzügyi meg-
takarítást is jelenthet: elegendő kisebb 
méretű vagy kevesebb szemetesedény, 
vagy csökkenthető ürítésük gyakorisága.  
Egy helyi komposztálási programot az is-
kolák, óvodák és egyéb közintézmények 
bekapcsolódása tesz igazán teljessé. Saját 
komposztudvar révén az intézmény érté-
kes tápanyaghoz jut, miközben a környe-
zettudatos magatartás, a környezeti ne-
velés beépülhet a pedagógiai programba, 

A sokéves hagyományra visszatekintő 
programhoz folyamatosan csatlakoz
hatnak az érdeklődők, akiknek nemcsak 
komposztálóedényt, hanem gyakorlati 
tanácsokat is adnak. A II. Kerületi Ön
kormányzat segítségével eddig összesen 
mintegy 2100 helyszínen indult el a kom
posztálás városrészünkben.
 

elősegítve, hogy a fiatalok harmonikusabb 
kapcsolatba kerüljenek saját környezetük-
kel. A komposzttal való foglalkozás legin-
kább elszántság kérdése. A komposztálás 
öngondoskodásra, öntudatosságra, önte-
vékenységre nevel. 

Hogyan csatlakozhatunk?
A II. Kerületi Önkormányzat program-

jához eddig 1559 családi ház, 487 társasház 
és 55 intézmény csatlakozott. A komposz-
tálási programra elsősorban online jelent-
kezhetnek az érdeklődők, egy kifejezetten 
erre a célra kialakított webes regisztráci-
ós felületen (http://www.komposztforum.

A három fő komponens, vagyis elengedhetetlen alkotóelem 
1. niTROgÉnbEn gAZDAg AnyAgOK: nedves konyhai zöldjavak (zöldség- és gyümölcsmarad-

ványok), kávézacc, haj, köröm, toll és szőr, növényevő állatok ürüléke, frissen vágott fű. 

2. SZÉnbEn gAZDAg AnyAgOK: száraz kerti zöldjavak (lehullott lomb, lemetszett gally, sövény-

nyesedék, faapríték, szalma), festetlen, natúr kartonpapír.
3. áSványi AnyAgOK: tojáshéj, fahamu, perlitek, zeolitok, egyszerű homok. Ezeket az anya-

gokat mértékkel szabad csak használni, különösen a fahamut, amelynek erősen lúgos a kémhatása.

hu/jelentkezes-II-kerulet). Ha valakinek 
nincs internet-hozzáférése, akkor a kom-
posztvonalakon keresztül (06 30) 544-
8778, (06 30) 554-5452, vagy a nagyobb 
kerületi rendezvényeken személyesen is 
jelentkezhet a programra. 

A jelentkezés folyamatos, az átadáso-
kat több alkalommal – tavasszal és ősz-
szel – tartják. Az önkormányzati program 
előadásokkal, ismeretterjesztő kiadvá-
nyokkal, játszóházzal, rendezvényi kite-
lepülésekkel és interaktív utógondozással 
nyújt segítséget valamennyi érdeklődő-
nek.

SZ. Z. m.

A komposzt szó megfejtéséhez segít eljut-
ni a latin eredetű olasz composto, amely 
főnévként keveréket, vegyületet jelent, 
miközben az összeállítani, összetenni, 
összerakni ige (’comporre’) múlt idejű 
alakja is egyben. A komposzt tehát ösz-
szeállított, összetett dolog. A befejezett 
melléknévi igenév kifejezi, hogy létrejöt-
téhez cselekvésre és időre van szükség.

A komposztálás tulajdonképpen a leg-
elemibb műalkotás, ősi keverés, koty-
vasztás. Tudományoskodva, tudálékos 
latinsággal azt is mondhatnánk, hogy a 
komposzt: ásványi, növényi és állati ere-
detű komponensekből megkomponált 

kompozíció. Ahogy minden kompozí-
cióban, műalkotásban, így a komposzt 
összeállításában is nagyon fontos az 
alkotóelemek gazdagsága, egymáshoz 
való viszonya és aránya.

Ha a talajlakó élőlények szaporodásá-
hoz és táplálkozásához szükséges fenti 
szerves anyagokat jól felaprítjuk (növel-
jük a felületét!), egy halomban össze-
rakjuk, letakarjuk, néha megforgatjuk, 
máris biztosítottuk a lebontó mikro- és 
makroorganizmusok életfeltételeit. Tehát 
ha sötét, meleg, nedves és levegőzött 
körülményeket teremtünk számukra, 
akkor elszaporodnak, és mintegy egy év 

alatt lebontják, megeszik szerves hulla-
dékainkat. 

A kiindulási anyagok teljesen lebom-
lanak, új minőség, új anyag jön létre 
(például a diófalevélben található nö-
vekedésgátló anyag is átalakul, hatása 
a kész komposztban már nem kimutat-
ható). Ennek a történetnek mi, embe-
rek szerencsére csak színfalak mögötti 
segítői vagyunk, akik gondoskodnak 
az ellátásról és a megfelelő körülmé-
nyekről. A főszereplők a komposztban 
tevékenykedő talajlakó élőlények, akik a 
nagy átalakítás, a teremtés misztériumát 
végrehajtják.

A talajlakó élőlények az igazi komposztmesterek



8. OLDAL hIRDETÉs hIDEGKÚTI POLGÁR

A 2500 Ft és 5000 Ft-os támogatói jegyek – melyek egyben belépőként is szolgálnak 
a hangversenyre – az alábbi helyszíneken vásárolhatók meg személyesen: 
Marczibányi Téri Művelődési Központ, Klebelsberg Kultúrkúria, 
II. Ker. Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézete Igazgatói titkárság (Kapás utca 22., 1. em.), 
Mozgásszervi Rehabilitációs Központ (Henger utca 1.)
Kizárólag 5000 Ft-os támogatói jegyek vásárolhatók személyesen az Interticket hálózat 
értékesítési pontjain, jegyirodáiban, elektronikusan a www.jegy.hu weboldalán. 
Helyfoglalás érkezési sorrendben.

OKTÓBER 
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Karmester:  HORVÁTH GÁBOR
Művészeti vezető: SZKLENÁR FERENC

Fővédnök:  DR. LÁNG ZSOLT polgármester
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