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Balázs vendéglô: szégyenfolt vagy mûemlék?
A Balázs vendéglôrôl már évek óta nem a gasztronómiai vagy turisztikai, hanem a bûnügyi oldalakon olvashatunk. Legutoljára február 7-én volt így, amikor egy összeégett holttestet talált ott a rendôrség. A valaha igazán szép napokat látott étteremkomplexum mára szinte teljes mértékben az enyészeté lett: hajléktalanok és drogosok szálláshelyévé vált. A húsz éve mûemléki védettség alatt álló
ingatlan tulajdonosainak nincs elegendô pénzük arra, hogy felújítsák az épületet, a védettség miatt pedig gyakorlatilag eladhatatlan
a több mint kétszáz éves vendéglô. A II. kerületi önkormányzat
többször megkereste már a mûemléki védettség alatt álló épületekért felelôs Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt, segítsen a probléma megoldásában, mert a hajléktalantanyává lett ingatlan nemcsak esztétikai szempontból elviselhetetlen a környéken élôk számára, hanem az oda beköltözôk sokszor a közbiztonságot is veszélyeztetik.
(Folytatás a 3. oldalon)

Télûzôk és tavaszvárók a Kultúrkúriában
Február 13-án tartotta a Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége
nyolcadik bálját, amelynek immár hagyományosan a Klebelsberg
Kultúrkúria adott otthont. A nagy számban összegyûlt vendégeket
Balsai István országgyûlési képviselô köszöntötte, majd az esemény fôvédnöke, Tôkéczki László és a tiszteletbeli elnök, Bánffy
György Kossuth-díjas színmûvész, kerületünk díszpolgára szólt röviden az elmúlt nyolc esztendô történéseirôl, és ªgyelmeztetett a

szövetségre váró feladatokra. Jablonkay Gábor, a PPKSZ elnöke a
farsang hagyományait idézte fel. Az ünnepi mûsorban a pesthidegkúti polgárok mellett Radványi Balázs és Balog Péter énekeltek megzenésített verseket, valamint Oberfrank Pál mondott el egy, a farsangi hangulathoz illô, tréfás Petôª-verset. Az ízletes vacsora közben kerületünk polgármestere, Láng Zsolt mondott pohárköszöntôt, majd kezdetét vette a hajnalig tartó táncos mulatság.

Meghívó
A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat

március 15-én hétfôn
a pesthidegkút-ófalui Sarlós Boldogasszony Plébániatemplom elôtt — a 9 órakor kezdôdô ünnepi szentmisét követôen —

9.30 órától tartja
ünnepi megemlékezését. Köszöntôt mond Csabai Péter elöljáró, ünnepi beszédet tart Balsai István országgyûlési képviselô.
Közremûködnek a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola, a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium és a Remetekertvárosi Általános Iskola növendékei, a Kiss Zenede budai és telki tagozatának néptáncosai és a Budapesti Huszárzenekar.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
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KÖZÉRDEKÛ

VÖK-ülés

KÖZÉRDEKÛ ADATOK
Az önkormányzat Hidegkúton

Lakosságszolgálati és
Okmányügyintézôi
Csoport Pesthidegkút

Városrendészet Pesthidegkúti Kirendeltség

Hétfô: 8.00–18.00
Közösségi Ház, 1028 Máriaremetei út 37.
Kedd: 8.00–16.00
Telefon: 376-5966
Szerda: 8.00–16.30
Telefon/fax/idôpontfoglalás: 376-8678
Csütörtök: 8.00–16.00
a fenti napokon:
(Hétfôn délelôtt és pénteken valamint
ebédidô: 12.15–13.00
gépjármûügyekben csak elôre bejelentkezett
Péntek: 8.00–13.00
ügyfeleket fogadnak)
ebédszünet nincs
Közösségi Ház, 1028 Máriaremetei út 37.
Kozma Sándor közterület-felügyelô
Mobil: (06 30) 560-3939
Hétfô: 13.30–18.00
Telefon: 376-8678, 376-5966
Szerda: 8.00–16.30
e-mail: kozterulet.pesthidegkut@
Péntek: 8.00–11.30
masodikkerulet.hu
www.2keruletkozterulet.shp.hu
Egyéb fontos címek és telefonszámok

II. Kerületi
Rendôrkapitányság

Rómer Flóris u. 6.

Tel./fax: 346-1800

Közép-budai Tûzôrség

1021 Budakeszi út 45.

Tel.: 459-2301

II. Kerületi
Egészségügyi Szolgálat

Kapás u. 22.

Tel.: 488-7500

Készenléti Szolgálatok
Pesthidegkúti Egyesülete

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

Telefon: 397-1266
kszp2@freemail.hu

ÜGYELETEK
Gyermekorvosi ügyelet

1023 Bolyai utca 5–7.,
Budai Gyermekkórház és Rendelôintézet
A épület, tel.: 301-6969, 104, 212-5979

Felnôttorvosi ügyelet

1022 Rét utca 3.
Tel.: 202-1370

Fogorvosi ügyelet
Stomatologiai Intézet

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

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

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

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

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

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

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

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

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

február 25-én és március 18-án
17.30 órakor (tel.: 441-5143,
istvan.balsai@parlament.hu)

Pesthidegkúti Közösségi Ház
1028 Máriaremetei út 37.

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

HIDEGKÚTI POLGÁR

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

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

Hirdetésfelvétel a következô Hidegkúti Polgárba: 2010. március 10-én 11 óráig a 316-3410-es telefon/faxszámon, vagy a
ludwig.dora@masodikkerulet.hu e-mail címen.

Legközelebb lapzártánkkal egyidôben, február 16-án ülésezik a
Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat. Napirenden lesz többek
között a II. kerületi önkormányzat idei költségvetése; a Temetô utcai horgásztó üzemeltetésével kapcsolatos kérdések (és személyesen jelen lesz a horgásztavat üzemeltetô társaság elnöke); a 2009.
évi VÖK-határozatok sorsa; a Hidegkúti Közösségi Ház funkciói,
üzemeltetése, használata; civil szervezetek megkeresése, kérelmei
és egyéb témák. A következô Hidegkúti Polgárban részletesen beszámolunk az ott történtekrôl.

Alkoss a térben!
A Klebelsberg Kultúrkúriában mûködô Varázsecset
meghirdeti Kis Alkotói Pályázatát, amelynek témája
Paul Klee: Csiripelôgép címû alkotása. Alkoss képet
úgy, hogy nyúljon a térbe!
Szabadon választott technikával, akár festhetsz, ragaszthatsz, applikálhatsz,
különbözô anyagokat gyúrhatsz az alkotói felületedbe. Az alkotás paraméterei:
maximum 40x50 cm, és
maximum 5–10 cm-re
nyúlhat el a papírról. Az elnyúlt részek stabilak legyenek az alkotásban, hogy a
munka mozgatásakor ne sérüljenek. Beérkezési határidô: április
30. Korcsoportok: gyermekek (óvodások és iskolások), valamint
ifjú alkotók (mindenki, aki annak érzi magát). A beérkezett alkotásokból május végén kiállítás nyílik a Kultúrkúriában. A legjobb alkotásokat beküldôk ingyenesen részt vehetnek a Varázsecset nyári
táborában. A pályázati anyagokat személyesen vagy postán lehet leadni a Klebelsberg Kultúrkúriában (1028 Budapest, Templom u.
2–10.). A borítékon, kérjük, tüntessék fel: Varázsecset — KAP.

A jelen és a jövô humoristái
Február 27-én 19 órától láthatja a Klebelsberg Kultúrkúria közönsége a Humorpercek címû gálamûsort, amelyen a mûvelôdési központ által meghirdetett amatôr humoristáknak szóló pályázat nyertes produkciói mellett fellép a L’art pour l’art Társulat és Maksa Zoltán. A Best uff L’art pour l’art címû mûsorral a társulat a közönség
óhajának engedelmeskedik. Maksa Zoltán eddigi legsikeresebb
számaiból, elôadóestjeibôl és a Maksa Híradó kiadásaiból válogatott egyvelege a Maksaméta.
A rendezvénnyel egyidôben Ez komoly? címmel Szûcs Édua karikaturista kiállítása tekinthetô meg március 1-ig.

Pesthidegkúti Baráti Kör
A baráti kör következô összejövetelét március 17-én szerdán 17–
19 óráig tartja a Klebelsberg Kuno Mûvelôdési, Kulturális és Mûvészeti Központban (1028 Templom u. 2–10.).

HIDEGKÚTI POLGÁR — A Budai Polgár Adyligeten, Budakeszi-erdôn, Budaligeten, Erzsébetligeten, Erzsébetteleken, Gercsén, Kôváron,
Máriaremetén, Pesthidegkút—Ófalun, Petneházyréten, Remetekertvárosban és Széphalmon terjesztett melléklete. Megjelenik 8000 példányban.
Felelôs kiadó: Budai Polgár Nonprofit Kft., Balaton Balázs ügyvezetô igazgató (balaton.balazs@masodikkerulet.hu)
Szerkesztôség: 1022 Bimbó út 1–5., (tel./fax: 316-3410, hidegkutipolgar@masodikkerulet.hu)
Fôszerkesztô: Tóth Ildikó (toth.ildiko@masodikkerulet.hu),
Szerkesztôk: Ludwig Dóra, Péter Zsuzsanna, Szabó Gergely — Munkatárs: Szentirmai-Zöld Máté — Fotó: Eisenmann József
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Csak az együttmûködés mentheti meg a vendéglôt
(Folytatás az elsô oldalról)
Láng Zsolt polgármester legutoljára február
9-én fordult levélben Mezôs Tamáshoz, a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnökéhez azzal, hogy végsô megoldásként szüntessék meg a Balázs vendéglô mûemléki védettségét, mert csak így rendezôdhet belátható idôn belül a terület sorsa.
— Már sokadik alkalommal kereste meg
a II. kerületi önkormányzat a mûemlékvédelmi hivatalt a Balázs vendéglô körüli
problémák megszüntetése érdekében. Sajnálatos módon azonban kéréseinket rendre elutasították. Még az ingatlan ideiglenes
körbekerítésére sem adtak engedélyt.
— Magam is támogatom a kulturális örökség védelmét és értékeink megôrzését —
mondta Láng Zsolt polgármester, aki szerint azonban nem szabad elszakadni a realitás talajáról sem.
— Jól látható, hogy a mai gazdasági helyzetben nincsen esély arra, hogy a vendéglôt bárki visszaállítsa eredeti állapotába, hiszen ennek költsége lényegesen meghaladja egy észszerû beruházás kereteit. Az ingatlan ráadásul magántulajdonban van, így a
bírságoláson kívül nem is lehet vele mit
tenni. Bírságot pedig hosszú évek óta hiába
szab ki a KÖH, a tulajdonos azt be sem ªzeti. Természetesen az sem támogatandó magatartás, ha egy vállalkozás pusztán anyagi
elônyt próbál szerezni a mûemléki védettség megszüntetésével. Hiszek ugyanakkor
abban, hogy rugalmasabb hozzáállással lehetne a jelenleginél jobb megoldást találni. A KÖH és a tulajdonos együttmûködésével létrejöhetne az ingatlanon egy olyan létesítmény, amely illeszkedik a környezetébe, méltó módon emlékeztet az egykori vendéglôre, de vállalható anyagi befektetést
vesz igénybe. Önkormányzatunk is segíteni tudná ezt a megfelelô szabályozó elemek
megalkotásával. Sajnos, a hazánkra jellemzô merev bürokrácia keretei között kevés
példa van arra, hogy állami hivatalok és magántársaságok a közös cél érdekében
együttmûködjenek. Sokkal jellemzôbb az a
helyzet, amelyet itt is látunk: szemben álló
felek éveken keresztül küzdenek egymással, eredményt egyikük sem ér el, mindennek pedig elsôsorban a közösség látja kárát. Az önkormányzat egészen addig, amíg
a két meghatározó fél nem kezd valamiféle
együttmûködésbe, csak kívülállóként próbálhat bármit is tenni. Így például kértük,
hogy legalább az ideiglenes elkerítéshez járuljon hozzá a KÖH, hogy a hajléktalanok
ne ott verjenek tanyát, és ne történhessenek olyan tragédiák, mint amilyen a legutóbbi halálos tûzeset is volt. Ez a kérés is
merev elutasításra talált.
A polgármester úgy véli, hogy a kulturális örökség védelme és megôrzése éppen
azt a célt szolgálná, hogy a közösség valamilyen érték birtokában maradhasson. Ebben a helyzetben azonban, sajnos, értéket

már régen nem látunk, az egyetlen várható
végkifejlet az, ha az épület még néhány hasonló tûzesetet követôen teljesen megsemmisül, és így szûnik meg mûemléknek lenni. Ezután már valóban azt építhet oda a tulajdonos, amit akar. Csak éppen addig közel húszezer hidegkúti lakosnak nap mint
nap a jelenlegi látvány tárul a szeme elé, és
a városrészbe látogatókat is ez köszönti elsôként.
— A magunk eszközeivel mi továbbra is
próbálunk mindenkit arra biztatni, hogy tegyen valamit a helyzet rendezéséért, de, sajnos, mindeddig nem sikerült hallgató fülekre találnunk — mondta végül Láng Zsolt.
Lampert Rózsa, a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) illetékese úgy véli, a Balázs vendéglônek továbbra is mûemléki védettség alatt kell állnia. A hivatal szakmai
álláspontja szerint meg kell ôrizni a Balázs vendéglôt, Budapest egyik legrégibb éttermét, amely hely- és gasztronómiatörténeti szempontból egyaránt fontos emlék. Lampert Rózsa mindezekhez hozzáfûzte: vállalhatatlan precedenst teremtene a hivatal azzal, ha csak azért megszüntetné a védettséget, mert a tulajdonos a végtelenségig
hagyta leromolni az ingatlant. Ha ugyanis eléri, hogy levegyék a védettséget, jóval
magasabb áron szabadulhat meg a területtôl, amelyen az új tulajdonost már nem köti semmi, lebonthatja, és azt épít oda, amit akar.
— A KÖH kezében sincs azonban varázspálca — tette hozzá Lampert Rózsa. —
Egyetlen eszközünk a bírságolás, jelen esetben 15 millió forintra büntetjük a tulajdonost, bízva abban, hogy ez jobb belátásra bírja, és ráébreszti a vendéglôvel kapcsolatos felelôsségére.

A 2004 óta zárva tartó Balázs vendéglô tulajdonosai egymással és a fôvárosi közmûvekkel is perben állnak, ezek közül a legtöbb a mai napig lezáratlan. A többségi tulajdonos Buda—Gast Zrt. évek óta elérhetetlen, bejegyzett címérôl visszajönnek a levelek, telefonjai nem mûködnek.

MI T S ZÓ L H O ZZÁ?

TÍMÁR MIHÁLY: Még
emlékgyerekkoromból
szem, amikor mûködött
az étterem és jártak a régi
villamosok. Jó hangulatot
sugárzott a vendéglô. Szerintem ma is szívesen beülnének az erre kirándulók
egy finom ebédre. Jó lenne viszontlátni eredeti állapotában, és vissza kellene
állítani a régi, budai hangulatot.

SOR KLAUDIA: Naponta
járok erre, és látom a lesújtó állagú épületet, hiszen a volt étterem az óvodánk szomszédságában
áll. Nem is kellett sok idônek eltelnie, és szemmel
látható, hogy egyre roszszabb állapotba kerül a rég i ve ndé g lá tóhe ly, é s
mind lepusztultabb lesz a
környék. Inkább rá sem nézünk.

ANNA BENTLEY: Óvodába menet nem ritka, hogy
beszédtéma köztünk, szülôk között az épület rossz
állaga. Kimondottan csúnya, és kifejezetten veszélyes hely a volt étterem.
Gyakran csövesek veszik
birtokukba a lerobbant
épületet, amelynek talán
már egy ép ablaka sincs,
minden csupa üvegszilánk. Szomorú látvány.
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HITÉLET

A keresztút

A keresztút eredetileg az a körülbelül fél kilométeres útvonal Jeruzsálemben, amelyet
Jézus végigjárt a kereszttel a Golgotáig. Ezt
az utat jelképezi, idézi fel a városainkban,
falvainkban közterületen felállított kálvária és a katolikus templomokban általában
a templom falára függesztett tizennégy
kép, emlékeztetve Krisztus kínszenvedésének, halálának fontosabb állomásaira. A
kínszenvedés útja Pilátus ítélôszékétôl a
Golgotáig vezet, amelyen az elítéltnek végig kellett cipelnie keresztjét a katonák gyûrûjében az evangélium tanúsága szerint
„sok embertôl kísérve”. Pénteki napokon,
különösen nagyböjtben a hívek a stációk
elôtt elmélkedve felidézik Jézus keresztútjának történéseit.

A mai keresztútjárás szokása az 1700 körüli években alakult ki, és az elmélkedô —
egyénileg vagy közösségben
végzett — imádság segíti a felkészülést Húsvét szent ünnepére.
I. állomás: Pilátus halálra
ítéli Jézust: Nemcsak a halált
vállalta értünk, hanem az elítéltetést is. A fôpap istenkáromlónak mondja. A nép,
amelybôl származott, megtagadja, és a gyilkos Barrabást
választja helyette. A római
helytartó mossa a kezét, de
politikai meggondolásból mégis kimondja
rá a halálos ítéletet. Ô ártatlanságának tudatában szótlanul áll bírái elôtt. Nem sértôdött, nem burkolózik gôgbe. A tömeg kiáltozásából, Kaifás és Pilátus szavaiból az
Atya akaratát igyekszik kiolvasni.
Jézus Krisztus ugyanaz tegnap és ma:
mindörökké. Ô áll elôttem mindenkiben,
akit ártatlanul elítélnek az emberek. És én
próbálok-e függetlenedni az emberek véleményétôl, ha mások megítélésérôl esik
szó? Viszont igyekszem-e sértôdés nélkül,
szelíden fogadni, ha engem bírálnak? Keresem-e az ügyetlen, vagy bár igaztalan emberi szóban az Atya útmutatását?
(Jelenits István piarista szerzetes elmélkedése)

HIDEGKÚTI POLGÁR

Események
A MÁRIAREMETEI BAZILIKÁBAN a
keresztúti ájtatosság péntekenként
17.30 órakor kezdôdik. Február 28án országos gyûjtés lesz a katolikus iskolák támogatására. Március 7.: elsô
vasárnap, 16.30 órától szentségimádás lesz.
A SZÉPHALMI JÉZUS SZÍVE TEMPLOMBAN a keresztúti ájtatosság
péntekenként a 18 órai szentmise
elôtt 17.30 órakor kezdôdik. Február
21-én a 9 órai szentmise után mondókázás, éneklés, táncolás a legkisebb
gyerekekkel, szülôkkel, nagyszülôkkel
pedagógusok irányításával. Február
23-án délután lesz a Karitász csoport
gyûlése Marosiné Váradi Andrea vezetésével. Február 27-én délután cursillós találkozó lesz. Február 28-án a 9
órai szentmise után kézmûves foglalkozás a Kántor házaspár vezetésével.
A részt vevô gyerekek elôre meggyúrt
nyers tésztából busófejeket formáznak, és otthon kisüthetik. Március 5én és 6-án 9–16 óra között jótékonysági ruhavásár lesz a Karitász csoport
szervezésében a közösségi teremben.
Március 6-án 16 órakor kezdôdik a
plébánia nyugdíjasklubjának szokásos havi összejövetele. Március 7-én
a 9 órai szentmise után kézmûves
foglalkozás.

Kiállítás Werner atya emlékére
A kiállítás anyagát az a család ajándékozta a
plébániának, amely megvette azt a házat,
ahol Werner atya lakott. — A zenemûvész
és -pedagógus halálának 31. évfordulóján
szentmisét mutatott be dr. Takács Nádor
nyugalmazott székesfehérvári püspök, aki
Werner atya nagy tisztelôje és jó barátja
volt — említette meg Esterházy László plébános. A kiállítás a megnyitása óta újabb dokumentumokkal gazdagodott, és remények
szerint a rokonok és ismerôsök révén további tárgyak segítenek megismerni az
egyedülálló munkásságú Werner atyát.
Simon Imre, a tárlat alapítója elmondta:
az emlékkiállítás állandó jelleggel alakult a
Bazilikában, ahol mindennap megtekinthetô a szentmisék elôtti és az azt követô idôszakban.
A nagy tudású professzor volt az elsô, aki
magyarként „musica sacra” doktorátust
szerzett Rómában. Itthon tanított a Zeneakadémián, és az egyházzenét népszerûsítA Werner Alajos (1905–1978) atya életét és ve bejárta az országot. 1948-ban lett a Regmunkásságát bemutató kiállítás november num Marianum Hitoktató Központ házfô8-tól látható a Máriaremetei Bazilikában. nöke, majd egy év múlva kántor-káplánA kiállítás megvalósítása Esterházy László ként Máriaremetére került, miután megplébános atya gondolatában született meg szüntették zenetanári állását. 1961-ben
egy házszentelés alkalmával. A tárlat azóta hatvannyolc paptársával együtt letartóztatújabb, értékes tárgyakkal bôvült.
ták. Évek múlva térhetett csak vissza Mária-

rametére, ahol Kodály Zoltán segítségével
visszaszerzett zongoráján, és a máriaremetei kórus által vásárolt írógépen munkálkodott újra. A pesthidegkúti zenei élet sokat
köszönhet neki, hiszen irányításával kezdôdött meg a kóruséneklés Máriaremetén. A
Bazilika énekkara nyolc éve vette fel a példaértékû életet élô Werner Alajos atya nevét.
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Szent Gábriel Pesthidegkúton

Hogyan jut eszébe az embernek, hogy
arkangyalokról készítsen szobrot?
Gábriel arkangyal Isten hírnöke, sugallatainak közvetítôje. Fontosságát olyannyira
elhanyagoltuk, hogy még templom sincs jóformán elnevezve róla hazánkban. Gábriel
az örömhír, a remény, az igazságosság, az
ôrzés, a védtelenségben a védelem angyala;
és ô a magyarok szent hírnöke is: a Szent
Korona átadója, magyarságunk ôrzôje, védôje.
Pontosan hol lenne elhelyezve a szobor, és mikor szeretnék felszentelni? Milyen kéréssel fordulnak a Hidegkúton
élôkhöz?
A szobor helyét úgy választottuk ki, hogy
szerves része legyen a hazánk és népünk védelmét szolgáló imaláncnak, az élô rózsafüzérnek, amelynek Csillaghegy—Máriaremetei Kegytemplom közötti szakaszán az utolsó elôtti állomás a Pesthidegkút-Ófalu Sarlós Boldogasszony Plébániatemplom. A
templom területéhez tartozik a Don Bosco
Nôvérek kertje, ahol szeretnénk felállítani,
és ahol reményeink szerint a rózsafüzér zarándoklat vezetôje, Udvardy György püspök
ez év május 29-én felszentelheti az új szobrot. Szeretettel és reménykedéssel fordulunk a Hidegkúti Polgár olvasóihoz, Pesthi-

GABIREL ARKANGYAL SZOBRÁNAK LÁTVÁNYTERVE

A Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia
hívei Grácián atya inspirálására két
évvel ezelôtt állították fel Szent
Mihály szobrát a Pálvölgyi
Cseppkôbarlang elôtt, és tavaly Szent
Rafael gyógyító fôangyal szobrát a
Korányi kórház parkjában. Mindkét
szobrot Csikay Márta Pátzay-díjas
szobrászmûvész készítette
közadakozásból. Mindkettô nagy
sikert és elismerést kapott mûvészi és
a gyógyulni vágyó hívôk körében. A
Pesthidegkúton élô fôszervezôk,
Husztik László és felesége, Sövegjártó
Mária lelkesedése töretlen:
a következô állomás Ófalu.

Tisztítótûz

Akit érdekelnek a további részletek, illetve szeretné pénzbeli vagy egyéb felajánlással segíteni az angyali terv megvalósulását, kérjük, keresse meg a fôszervezô Husztik Lászlóné Sövegjártó
Mária keramikus mûvészt és férjét az
alábbi elérhetôségeken: Tel.: 397-4331,
e-mail: husztik_laszlo@freemail.hu

degkút lakóihoz a Szent Gábriel szobor felállításának anyagi támogatásáért. Az egész
alakos, mészkôtalapzaton álló bronzszobor
a Magyar Szent Koronát is megjeleníti
majd, eredeti méretben. A szobor talapzatára valószínûleg a következô szöveg kerül:
Szent Gábriel arkangyal közvetítse Mária
országára Isten áldását.
Hogyan állnak az elôkészületek, menynyi adományra van szükség?
A szoborállítást Gyetván Gábor atya, Ófalu plébánosa és Esterházy László atya, a Máriaremetei Kegytemplom esperes plébánosa is jóváhagyta. A szobor kisméretû vázlatát a Képzô- és Iparmûvészeti Lektorátus
zsûrije elfogadta. A szoborállítás becsült
költsége 5,5 millió forint. Sokan jelezték
már adakozási szándékukat, de további felajánlásokra van szükség tervünk megvalósításához. Isten áldását kérjük a szent cél
Szentirmai-Zöld
megvalósulására!

Rafael szobra a Korányi kórház kertjében, Mihály arkangyalé a Pálvölgyi-barlang kôfejtôjében áll.
A harmadik, Gabriel arkangyal szobra nemsokára Hidegkút dísze lehet.

Tisztítótûz címmel nyílt gyönyörû kiállítása az idén hetven esztendôs festô- és zománcmûvész Morelli Editnek. A Klebelsberg
Kultúrkúria Nagyszalonjának tágas termeiben méltó helyre kerültek a sokszor fakeretbe illesztett, melegséget sugárzó zománcképek. Morelli Edit ugyanis mûvészetének két területét ötvözve, a tûzzománcot
mint anyagot, illetve technikát szakrális és
természeti témákat sejtetô „festmények”
megalkotásában alkalmazza. „Tûzzománccal 1972-ben kezdtem foglalkozni. Vonzott
a mûfaj ôsi tradíciója, sokoldalú és széles
körû alkalmazási lehetôsége. Azóta kizárólag tûzzománcmunkákat készítek, mûveimmel új egyéni utakat keresve az organikus
világképhez kapcsolódom. Az emberi mértékrend törvényét ôrizve szeretnék kapcsot
találni az ôsi és a mai, illetve az ember és a
tágabb világ között” — vallja munkásságáról a Ferenczy Noémi-díjas iparmûvész.

Az öt évtizednyi gazdag életmûvet összefoglaló tárlatot Feledy Balázs mûvészettörténész nyitotta meg. Beszédében utalt arra,
hogy Morelli képi világát a mai napig meghatározza az induláskori népi ihletettség,
amit azóta is folyamatosan épít, alakít. A
folklorisztikus hagyomány nem annyira a
külsô formában mutatkozik meg, inkább áttételesen, a mûvész belsô lelki alkatának
megnyilvánulásában. Ugyanígy állandóan
jelen van mûveiben a természethez és a történelemhez való kötôdés, a négy ôselem, a
tûz, a víz, a föld és a levegô együttes megjelenítése. Sajátos spiritualitás hatja át Morelli Edit világát: az egyetemesség foglalkoztatja, amit a sejtetés bravúrosan kialakított
formáival teremt meg.
A kiállítás március 7-ig látogatható a Klebelsberg Kultúrkúria nyitva tartása idején.
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Péterfy Bori a Kultúrkúriában
Február 25-én 19 órától a Péterfy Bori & Love Band ad koncertet a Klebelsberg Kultúrkúria
színpadán.
Péterfy Bori színésznô és énekesnô. Korábban az Amorf Ördögök énekesnôje, 2000-tôl a
társulat megszûnéséig a Krétakör színház, 2008 ôsze óta a Nemzeti Színház tagja. 2007-ben
kezdett szólókarrierbe, májusban alakult meg új zenekara, a Péterfy Bori & Love Band. A zenekar elsô, cím nélkül albumát még ugyanabban az évben, 2007 októberében adta ki a Lovasi András jegyezte Megadó Kiadó. A debütálás szerénység nélkül sikeresnek mondható, a bemutatkozó anyag egy éven belül aranylemez lett. A sanzon-punk-rock formáció egyszerûen
csak 2 címre keresztelt második anyaga 2009 novemberében jelent meg. Zeneszerzôjük Tövisházi Ambrus, de a második albumnál — ami rapszodikusabb és szenvedélyesebb anyag elôdjénél — a dalszerzésben az eddigi társakhoz (Lovasi András, Tariska Szabolcs) új szereplôk
csatlakoztak: Vinnai András író mellett a zenekar blogján meghirdetett verseny gyôztese, Hujber Szabolcs is beszállt szövegíróként. Az alkotók a lemez megjelenése óta sem pihennek: hamarosan megjelenik a 2 címû lemez „B” verziója, amely az album számainak és a lemaradt
daloknak finomabb és csendesebb változatait fogja tartalmazni, és nem mellékesen lemezbemutató turnéra indulnak. Jegyár: 2500 Ft.

Csillagbajusz — válogatás a Friss tinta lapjaiból
Március 6-án 15 órától a Csiribiri családi délután keretében kortárs magyar költôk mûveibôl
láthatnak összeállítást a gyerekek.
Ha azt mondjuk: gyermekköltészet, elsôsorban Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes, Tamkó
Sirató Károly versei jutnak eszünkbe. Nem is olyan rég azonban született egy antológia, többek között Varró Dániel, Kovács András Ferenc és még számos, mai, kiváló tollforgató költeményeivel. Íme, ez volna a Friss tinta címû versgyûjtemény, gyerekeknek!
„Sok éve nem jelent meg ilyen remek versantológia. Gyerekeknek? Felnôtteknek? Én azt
mondom, annak, aki éppen olvassa, de ha együtt teszik, az a legjobb. Szellemes, mulattató
versek, egyiken sírsz, a másikon nevetsz, szóval az én ízlésem szerint valók” — nyilatkozta a
kötetrôl Halász Judit.
Az elôadás, amelynek címadó verse Harcos Bálint játékos költeménye, a Csillagbajusz, válogatás a Friss tinta lapjairól, zenével és sok vidám játékkal. Az elôadásban szereplô versek szerzôi: Harcos Bálint, Havasi Attila, Kántor Péter, Kovács András Ferenc, Kukorelly Endre, Lackfi
János, Oravecz Imre, Ranschburg Jenô, Szabó Attila, Szabó T. Anna, Tóth Krisztina, Varró Dániel, Zalán Tibor. Szereplôk: Paskó Zsolt,
Soó Gyöngyvér, Szôts Orsolya. Dramaturg: Szabó Attila. Tervezô-rendezô: Bartal Kiss Rita.
Az elôadás három éves kor feletti gyermekeknek ajánlott.

Leroy Jones amerikai dzsessztrombitás Pesthidegkúton
Egy élô legenda, az autentikus amerikai — louisianai — dzsessz egyik legjelentôsebb képviselôje, Leroy Jones trombitás lép fel március 20-án a Kultúrkúria színpadán a Jazz Steps Brass New Orleans Jazz Klub sztárvendégeként. Az elismert trombitamûvész New Orleansban született. Leroy az iskolai zenekarban kezdett trombitán tanulni 10 évesen. Mire 13 éves lett, már a Danny Barker vezetésével mûködô Fairview Baptist Church Brass Bandben játszott. A formáció keretén belül elsôsorban baptista egyházi ünnepeken szerezte elsô színpadi tapasztalatait, de késôbb az egyre sikeresebb zenekar fokozatosan bekapcsolódott New Orleans zenei életébe. Leroy Jones meghatározó figurája volt a feltörekvô fiatal zenészek új generációjának a 70–80-as évek fordulóján, akik oroszlánrészt vállaltak a New Orleans-i rézfúvós zenekarok reneszánszában. A 90-es években csatlakozott Harry Connick Jr. big bandjéhez, késôbb pedig számos alkalommal volt a New Orleans-i dzsessz zászlóshajójának számító Preservation Hall Big Band szólistája is. A 90-es évektôl a vezetésével mûködô formáció több tagcserével ugyan, de megszakítás nélkül azóta is járja a világ koncerttermeit és fesztiváljait. Leroy majdnem minden híres New Orleans-i zenekarban játszott, fesztiválokon, klubokban, mind az USA-ban, mind Kanadában, Európában, Dél-Amerikában, Délkelet-Ázsiában, Japánban és Ausztráliában. Leroy Jones a 2008-as Mûvészetek Palotája swing-fesztiváljának
sztárvendége volt, és teltházas, nagysikerû koncerttel ismertette meg magát a hazai közönséggel.
Március 20-án a Jazz Steps Brass New Orleans Jazz Klub sztárvendége lesz Leroy Jones. A
Jazz Steps zenekar 2010-ben mûködésének tizedik évét kezdi. Ez idô alatt számos nagysikerû
koncertet adott, amelyek közül kiemelkedôek voltak a Joe Muranyival közös koncertek (Raiffeisen Jazz Klub év koncertje 2003). Hazai és külföldi fellépéseivel a 30’-as, 40’-es évek swingmainstream stílusát népszerûsítette. Négy önálló cédét jelentetett meg, és az elmúlt öt évben két tradicionális-swing fesztiválnak is a házigazdája volt. A Jazz Steps a Klebelsberg Kultúrkúriában havonta lép fel. Jegyár: 3500 Ft.
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Megváltozott övezeti besorolások
A Fôépítészi Iroda tájékoztatja az érintett lakosságot, hogy a 2008. november 26-án hatályba lépett, Budapest II. Kerület Pesthidegkút-Ófalu kiterjesztett terület Kerületi
Szabályozási Tervérôl (KSZT) szóló Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzat
Képviselô-testületének 26/2008. (XI. 26.)
rendeletének 8. § a) pontjában foglalt területeket érintô Fôvárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT) módosítása megtörtént, így a
KSZT 2009. október 1-jén az érintett területeken is hatályba lépett. A keretövezet
módosításról a Fôvárosi Közgyûlés 53/
2009. (IX. 5.) rendelete döntött, melynek
értelmében a változtatással érintett telkek
és az új keretövezeti besorolások az alábbiak:
A Templom utca 12–14. (54281) szám
alatti telek és az 54283 hrsz.-ú ingatlan egy
része IZ jelû, jelentôs zöldfelületû intézményi terület keretövezeti besorolású lett.
A Mosbach Park (55681/22), az 55681/21
hrsz.-ú telek egy része és a Patakhegyi út
mentén lévô 55681/20 hrsz.-ú telek Z-KP
jelû közpark keretövezeti besorolásúak
lettek.
A Hidegkúti út 168. (54295/1) és a Hidegkúti út 170. (54295/2) szám alatti ingatlanok Z-KK jelû közkert keretövezeti besorolásúak lettek.

A közterület
közös ügyünk!
Ügyeljünk közös területeinkre, még akkor
is, ha vannak közterület-felügyelôk, akiknek éppen ez a dolga. Több olyan közterületet érintô probléma van ugyanis, melynek
megoldását nem várhatjuk el a felügyelôktôl. Ilyen például az ingatlanok elôtti közterületek — leggyakrabban járdák — tisztán
tartása, síkosságmentesítése, különös tekintettel a téli csúszásveszélyre. A járdát,
hasonlóan a vízelvezetô árkokhoz, télennyáron rendben kell(ene) tartania a lakóknak, pontosabban az ingatlan tulajdonosának.
Figyelmeztetésben részesülnek azok is,
akik szabálytalanul hajtanak be a hûvösvölgyi végállomás területére, még akkor is, ha
nem parkolni, várakozni szeretnének,
„csak” hozzátartozójukat, ismerôsüket hozzák le a végállomásra.
Gyakran érkezik bejelentés a Pesthidegkút-Ófalu területén bevezetett 3,5 tonnás
súlykorlátozás megszegésével kapcsolatban is. A közterület-felügyelôk ezekben a
kérdésekben is intézkednek. Azok a sofôrök, akik nem rendelkeznek megfelelô engedéllyel, ugyanakkor feljelentésre és szigorú helyszíni bírságra is számíthatnak.
eszem

Óvatosan a korcsolyázással!
Magyarország állóvizein csak az arra kijelölt helyen lehet korcsolyázni — hívta fel a
ªgyelmet a Magyar Tûzoltó Szövetség szóvivôje, Dobson Tibor. A 10–12 centimétert
mindenképpen el kell érnie a jégvastagságnak ahhoz, hogy biztonsággal lehessen korcsolyázni rajta, és a befagyott vízfelületnek
összefüggônek, sérülésmentesnek kell lennie. Korcsolyázásra alkalmas helyet szabadban az önkormányzat vagy az adott tó tulajdonosa jelölhet ki, de ekkor is gondoskodnia kell a megfelelô világításról, felügyeletrôl és a mentés lehetôségérôl.
A szakember azt ajánlja, hogy a szabad vizeken kijelölt helyeken is inkább a parthoz
közelebb csúszkáljanak a sportolni vágyók.
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Kikötôk, hidak környékén és folyóvizeken
mindig tilos a korcsolyázás.
A hidegkúti horgásztó — a január végi lékvágást, jégvastagság-ellenôrzést követôen
— szintén nyitva áll eme téli sport szerelmesei elôtt.
Aki ide látogat, térítésmentesen korizhat, de nem árt, ha tudja, hogy a Temetô utcai tavacskát természetes források táplálják, melyek közvetlen környezetében vékonyabb a jég. Ezért a tó üzemeltetôje felhívja
a ªgyelmet, hogy mindenki saját felelôsségére mehet csak fel a befagyott tóra. A horgászidényhez hasonlóan most is ügyeljünk
mások nyugalmára, a környezet tisztaságára.

Forgalmat is irányít
a polgárôr
A Készenléti Szolgálatok Pesthidegkúti
Egyesülete a januári BKV-sztrájk idején a
kerületi rendôrkapitánysággal és az önkormányzattal együttmûködve segítette a reggeli és a délutáni csúcsforgalomban a közlekedés zavartalanságát és folyamatosságát a
Hûvösvölgyi úton, amikor ismét megnyitották a Völgy utcai útzárat. Reggel a Pasaréti
tér felé, délután és este pedig Hidegkút felé haladt a forgalom. A szervezet tapasztalata alapján a kerülô úton haladó autósok egyre inkább ismerik és értékelik ezt a megoldást. A forgalom irányításában, terelésében résztvevôk nem ártó, hanem segítô
szándékkal vannak jelen, legyenek azok
rendôrök, városrendészek vagy polgárôrök. Ha az adott jármû sávjából terelnek,
akkor kötelezô érvényû a terelés, ha a sáv
mellett (esetleg a felezôvonalon) állva, akkor ajánlott. A Völgy utcát például a Hûvösvölgyi úton elôforduló esetleges baleset miatti teljes vagy félpályás útzárnál kötelezô
használni, de például útépítés vagy forgalmi dugó esetén pusztán ajánlott. A terelések során általában szakaszosan engedik át
a jármûveket az ütemes haladás érdekében. Amennyiben kérdés merül fel, akkor
azt lehetôleg félrehúzódva, a tapasztaltabb
autóstársat fel nem tartva tegyék fel. Biztosan segítôkész válasz érkezik rá.
szeg

8. OLDAL

HIRDETÉS

Guarnerius
Hegedû Iskola
várja leendô tanítványait Solymáron.
Oktató tanár:
Komlós Péter
kétszeres Kossuth-díjas
hegedûmûvész
Jelentkezés: 06 26 360-697
vagy 06 30 297-2129

Az Univerzum Bgy. Bt. OKJ-s
tanfolyamokat indít
kéz- és lábápoló,
mûkörömépítô,
biztonsági ôr
Jelentkezni:
06 30 392-2681
Helyszín:
Remetekertvárosi
Általános Iskola
Körömdíszítô tanfolyamok
Kérje tájékoztatónkat,
írjon nekünk a
www.univerzumbgy@citromail.hu
címre

Részletªzetési lehetôség!
Nyilvántartási szám: 12-0049-06
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