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A régi Peto³
ý ²fi új élete
A valamikori Petôfi Mûvelôdési Központ hasznosításával az
önkormányzat szeretné a nagy múltú helyet újra bekapcsolni a
környék vérkeringésébe. Az új tulajdonos egészségközpontot fog a
területen létesíteni.
A Máriaremetei út 80. szám alatt található ingatlan tulajdonjogának értékesítésére kiírt nyilvános, kétfordulós pályázat sikeresen
lezárult. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, illetve a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat egyhangúlag jóváhagyta,
majd a képviselô-testület is áldását adta a terület hasznosítására.
Az önkormányzat a pályázati nyertes Hajnóczy Ingatlanfejlesztô
Kft. által benyújtott vételi ajánlatot elfogadva, az ingatlan
értékesítésére vonatkozó szerzôdést hamarosan megköti a pályázóval.
(Folytatás a 3. oldalon)

Hidegkút Ófalun emlékezett
a ‘48-as ho³
ý ²sökre
A Pesthidegkút-Ófalui plébániatemplom elôtt tartott a március
15-i megemlékezést a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat
(VÖK). Az ünneplôk kedvét még az erôs szél és az olykor szállingózó hó sem szegte. Sokan a reggeli, ünnepi szentmisérôl érkeztek a templom elôtti térre, ahol a megjelenteket Csabai Péter, a
VÖK elöljárója köszöntötte. Beszédében hangsúlyozta: országunkban olyan társadalmi helyzetben emlékezünk 48-as hôseinkre, amikor válságok sora sújtja hazánkat. Nem csak gazdasági,
hanem ennél súlyosabb, bizalmi, intellektuális, morális értékrend van válságban, ezt kell elsôként helyreállítani.
- Megidézni jöttünk a múltat, amibôl meríteni, tanulni és okulni
kell - mondta beszédében Balsai István a kerület országgyûlési
képviselôje. Úgy fogalmazott, ma is új országot kell építeni, híven
a 48-as eszmékhez, olyan nemzetet, amely tiszta erkölcsi és valóságos demokratikus alapon mûködik. A képviselô kiemelte: eljött
az idô arra is, hogy 1848 eszméit ne csak hangoztassuk, hanem
valljuk, és tegyük is érte, hogy tovább adhassuk gyermekeinknek.

A pesthidegkúti ünnepségen az önkormányzat nevében Ernyey
László képviselô, a VÖK nevében Csabai Péter elöljáró és
Skublicsné Manninger Alexandra képviselô koszorúzott, majd a
pártok és civil szervezetek képviselôi helyezték el az emlékezés
virágait.
Az ünnepi mûsorban közremûködött Szilassy Borbála, a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola 3. osztályos
tanulója, aki dalcsokrot énekelt. Bogdány Alexandra és Zöldhegyi
Alexandra, a Remetekertvárosi Általános Iskola diákjai közösen
szavalták el Petôfi Sándor Föltámadott a tenger címû versét. Az
operaénekesnek készülô Schneider Árpád, a Klebelsberg Kuno
Általános Iskola és Gimnázium tanulója 48-as dalokkal lepte meg
az ünneplôket. A Kiss Zenede budapesti és telki tagozatának
néptáncosait Erdei Gabriella és Tímár Mihály készítette fel. Az
ünnepség alatt Kiss István vezényletével fellépett a Budapesti
Huszárzenekar.
SZEG

Elkészült a hidegkúti mentôállomás a Máriaremetei út és a Hunyadi János utca sarkán.
Ünnepélyes átadás március 26-án, pénteken 10 órakor, amelyre mindenkit szeretettel vár a II. kerületi Önkormányzat.
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A városrészi önkormányzat
februári ülésén történt

Hirdetésfelvétel a következô Hidegkúti Polgárba: 2010.
április 20-án 11 óráig a 316-3410-es telefon/faxszámon,
vagy a ludwig.dora@masodikkerulet.hu e-mail címen

Meghívott vendégként jelen volt az ülésen Kalota István, a Temetô
utcai horgásztavat üzemeltetô Pro-Vito Bt. ügyvezetô elnöke, aki
beszámolt arról, hogy a Pro-Vito Bt. – amely elsôsorban építôipari
változás – is erôsen megérezte a gazdasági válság kedvezôtlen hatásait, amely az építôipari szektort is súlyosan érintette. A tavalyi
év éppen emiatt fôképp a szükséges karbantartási feladatok ellátásával telt (szemétgyûjtés; az aljnövényzet rendbetétele; a tavat
övezô gyalogosjárda helyreállítása; madárodúk és két nagy méretû
madáretetô kihelyezése; a környék természeti értékeit és védett
állatfajait ismertetô tájékoztató táblák telepítése; az elektromos
ellátás és a közvilágítás helyreállítása). Ezen kívül felállították a
halôrházat, amelyben egy gondnok teljesít 24 órás szolgálatot.
Megoldották a kerti locsolást, és a vizes blokkot bekötötték a csatornába. Murvás parkolót létesítettek a Temetô utca mentén,
amely az idén újabb réteg murvát kap majd (és a jövôben sem
akarnak komolyabb, de tájidegen burkolást: betonozott vagy aszfaltozott parkolót). Helyreállították a négy kandelábert, és saját
költségükre üzemeltetik is ôket. Hosszas levelezéssel a gyalogösvényt bevilágító lámpákat pedig átvetették az Elmûvel.
Kialakították, és közzé tették az új horgászrendet, amely a tó
mûködéséhez, szabályozásához ad elengedhetetlen keretrendszert. Láng Zsolt polgármester személyes közbenjárására lehetôvé
tették, hogy a helyiek (1028-as és 1029-es irányító számmal rendelkezôk) kedvezményesen használhassák a tavat.
Márciusban egy ütemben komolyabb haltelepítést hajtottak végre,
amikor 400 kiló ponty került a vízbe. Összességében kétszer
annyi, és változatosabb fajtájú hal lesz tehát telepítve, mint tavaly.
Az idei évben is mérsékeltek az anyagi lehetôségeik, ehhez mérten
történnek majd fejlesztések. A lepusztult raktár helyett egy vécével
is rendelkezô hôszigetelt konténert helyeznek el a területen. Ezzel
párhuzamosan, minél elôbb szeretnék elbontani a régi, düledezô
halôrházat, és ezzel együtt kicserélni a hozzá kapcsolódó, szintén
romos állapotban lévô stéget. A nyár elejéig szeretnék az utcafronton is kialakítani a kerítést, hogy visszaszorítsák az illegális
halelszállítást.
Az ügyvezetô beszámolt a lakossággal kialakított kapcsolatukról és
a forgalom alakulásáról is. Elmondta, hogy legnagyobb örömükre
megszûntek a vandál tevékenységek: már nem dobálják, törik
össze a lámpákat sem. Úgy érzik, hogy a lakosság elfogadta az új
helyzetet, sôt, megkedvelték ôket. Az ellenséges hangok eltûntek,
akik ellenezték a változást, mára azok is megbékéltek.
Kalota István bízik benne, hogy talán már az idei évtôl nyereséges
tud lenni ez a tevékenység, és egyébként is hosszútávon gondolkodnak, hiszen az önkormányzattal 10 évre kötöttek szerzôdést.
A VÖK részletes vitára alkalmasnak találta, és elfogadásra javasolta
a Képviselô-testületnek a II. kerületi önkormányzat 2010. évi
költségvetésérôl szóló elôterjesztést; valamint jóváhagyta a 2009.
évi VÖK határozatok végrehajtásáról készített beszámolót. A
képviselôk felkérték az elöljárót, hogy a Máriaremetei úti Közösségi Ház jelenlegi funkcióival, üzemeltetésével, és jövôbeni
használatával kapcsolatban folytasson tárgyalásokat a Klebelsberg
Kuno Mûvelôdési Központ igazgatójával. A Máriaremetei út 80.
szám alatt található ingatlan tulajdonjogának értékesítésére kiírt
kétfordulós pályázat második fordulójának lezárásaként a VÖK – a
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság döntésével összhangban – a
Hajnóczy Kft. pályázatát támogatta.

2010. március 19.
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Az egészség háza lesz
az egykori muýveloýdési központ
(Folytatás az elsô oldalról)
A szóban forgó terület Kerületi Szabályozási Tervének (KSZT)
korábbi elfogadásakor a helyi önkormányzat legfontosabb szempontja az volt, hogy olyan beépítést semmiképpen se tegyen
lehetôvé az új szabályozás, amely az itt élôk érdekeit sértheti.
Vagyis a pályázók számára is világos volt, hogy ezen a területen
nem lehet lakóparkot vagy bevásárlóközpontot építeni. csak
valamilyen egészségügyi-, szociális- vagy oktatási jellegû funkció
képzelhetô el.

Mindezen tervek megvalósítása persze nem megy egyik napról a
másikra. A több ütemû beruházás elsô szakaszában, az idei évben
várhatóan véglegesítik a fent vázolt funkciók pontos arányát,
elkészítik a végleges üzleti és mûszaki terveket. Az építés elsô
ütemére elôreláthatóan 2011-2012-ben kerül sor A központ
látogatóközönségét – az elôzetes közvélemény kutatások alapján –
elsôsorban helyi, hidegkúti lakosokból és a közeli várják a befektetôk. A kivitelezés során végig elsôdleges szempont lesz a helyi
igények kiszolgálása és a gyönyörû természeti környezetbe, tájba
illô építészeti megoldások alkalmazása.

A Hidegkúton csak Petôfiként emlegetett épületegyüttes
az 1920-as évek végétôl Wippner Mihály vendéglôsé volt.
Az elegáns vendéglátóhelyet fôleg a Hûvösvölgybe
kirándulgató úri társaság látogatta. 1943-ban bezárták, a
szovjet csapatok istállónak és tankszerelô mûhelynek
használták, majd kocsma lett belôle, amelyet tulajdonosa
1952-ben „önként” felajánlott a magyar államnak. Ezt
követôen mûvelôdési házként és könyvtárként, 1991-tôl
Petôfi Mûvelôdési Központként mûködött. A kulturális
központ utóda, a Klebelsberg Kultúrkúria 2005 nyarán
nyitotta meg kapuit, Pesthidegkút szellemi és kulturális
életéhez méltó környezetben, Ófalu szívében.

A nyertes pályázó parkosított wellness-központot, korszerû
egészségcentrumot, négy kisebb épületet és az egész területet
kiszolgáló, zöld sávokkal szegélyezett parkolót fog építeni. A
wellness-részben gyermek- és felnôtt medencét, fitnesztermet,
szaunát, gôzfürdôt, kisebb hideg-melegvizes merülô medencéket, kül- és beltéri pihenô területeket, napozókat, kerti pavilonokat, szabadtéri élménymedencét és egy önállóan is látogatható,
üvegfalú kávézót fognak kialakítani.

Az egészségcentrumban szakgyógyászati rendeléseket, egynapos
mûtéti beavatkozásokra alkalmas mûtôhelyiségeket, és a
látogatók fogadására szolgáló vendégszobákat találunk majd. A
négy kisebb épület a wellness- és egészségközponthoz csatlakozó
funkciókat, mint például masszázs- vagy lézerterápia, fogadna be,
de lehetôséget biztosítana szálláshelyek kialakítására is.
Szentirmai-Zöld Máté

A volt Petôfi Mûvelôdési Központ hasznosítása miatt az ott lévô bútorokat, ingóságokat vásár keretében
kiárusítják április 10-én 10–16 óra között jelképes áron. (1028 Máriaremetei út 80.)

A KERTBARÁTOK MÁRCIUSI PROGRAMJA Komposztáló
Kerület Programot tovább színesíti a Kertbarát Klub a
hidegkúti Klebelsberg Kultúrkúriában. A klub összejövetelein hasznos tanácsokat hallhatnak, és aktuális témákról
beszélgethetnek a hobbikertészek. Márciusi téma: lágyszárú évelô növények a kertekben. Házigazda: EleôdFaludy Gabriella. Elôadó: Vándor Kinga, okleveles tájépítész mérnök. A programon való részvétel ingyenes, regisztráció szükséges. További információ és jelentkezés a 3920871-es, a 06-30-642-3208-as telefonszámokon vagy a
zoldag@kulturkuria.hu e-mail címen. Helyszín: Klebelsberg
Kultúrkúria (Templom u. 2-10.), idôpont: március 26.,18 óra

ÚJRA A GYERMEKEKÉ A JÁTSZÓUDVAR A Kultúrkúria
kertjében különleges, tematikus játszótér épül, ahol
Mátyás királyunkat történeti, mitikus és mesei közegben
ismerhetik meg a gyerekek. Egy évvel az elsô szakasz
ünnepélyes átadása után idén áprilisra elkészül a második
ütem is. A régi és az új játszószereket áprilistól vehetik
birtokba a gyerekek. Az ünnepélyes átadásra, megnyitásra
április 7-én 11 órakor kerül majd sor.

JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁR Kárpátalja megsegítésére tartanak
jótékonysági vásárt a Máriaremetei Cserkészházban
március harmadik hétvégéjén. Ezúttal is ausztriai, jó minôségû használt felnôtt- és gyermekruhák, cipôk, textíliák,
háztartási eszközök, játékok, apróságok várják az érdeklôdôket március 19-én 10-18 óráig, március 20-án 9-19 óráig,
március 21-én 9-15 óráig. A vásár helye: Cserkészház, Hímes
utca 3. (a Bazilika mellett). Megközelíthetô 57-es, 257-es és
157-es busszal. Mindenkit szeretettel vár a szervezô Szent
Benedek Polgári Kör.

KÖRNYEZETÜNK
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Több mint egy piac
A pesthidegkúti Cserkészházat
lehetetlen szem elôl téveszteni, fôként,
ha az „ôstermelôi piaci napokon” keressük.
A szombati vásárokon mindenkinek jut
szép portéka, sôt egy
kis beszélgetésre is marad idô.

Manapság nem
nagy
kunszt
extravagáns terméket fellelni
egy-egy bevásárlóközpont polcain. De az igazi, „hazai” ízeket, a jó minôséget sokan mégis
a piacokon keresik. Mintegy négy éve
már Pesthidegkúton is lehetôség van
közvetlenül az ôstermelôktôl megvásárolni a konyhába valót. A Cserkészház
udvarán alkalmi terményvásárnak
indult kezdeményezés mára valódi
piaccá bôvült, és mindent megkapni,
amire egy magyar háztartásban szükség
lehet.
- Évekkel ezelôtt rendszeresen részt
vettem a gazdatüntetéseken, és sokat
beszélgettem a termelôkkel, akik megosztották gondjaikat, panaszaikat –
mondta el az adyligeti Szilágyi Zsolt, az
ôstermelôi piac ötletgazdája és
üzemeltetôje. – Már akkor megfogalmazódott bennem, hogy szorosabbra kellene fûzni a kapcsolatot
vidék és város között. Ne feledjük, hogy Magyarország agrárnagyhatalom volt, és ôsidôk óta a mezôgazdaságból élt az ország. Ez a
múltunk egyik fontos eleme, ehhez valóban értünk.

MIHOLECZ SÁNDOR: Az
utóbbi öt-hat piaci napon voltunk kint, hogy
szürkemarha, bivaly és
mangalica termékeket
árusítsunk. Az ôshonos
állatokból készült készítmények iránt megnôtt a kereslet. Számos
piacon megfordultunk
már, így tapasztalatból
mondhatom, hogy bensôséges és baráti a légkör Pesthidegkúton.

BOZZAY KATALIN: A közelben lakunk, így csak
át kell sétálni a termelôi
piacra. Aki járt már itt,
tudja, hogy családias, jó
hangulatú a piac. A környéken hamar elterjedt
a híre, hogy szép termékeket lehet itt kapni és
széles a kínálat. Sokkal
barátságosabban lehet
vásárolni, mintha egy
nagy bevásárlóközpontban tennénk.

- Pesthidegkúton eleinte rendszertelenek voltak az „ôstermelôi
piaci napok”, ma már kéthetente várjuk az érdeklôdôket, akik
közvetlenül a termelôktôl vásárolhatnak. A tojástól a zöldségekig,
a savanyúságtól a házi sörig, a tejtermékeken át a speciális
húskészítményekig mindent kapni. A piacon csak olyan termelôk

árusíthatnak, akik rendelkeznek hatósági engedélyekkel.
Szilágyi Zsolt hangsúlyozta: az ôstermelôi piaci modell példaértékû lehet és szeretné, ha az országban minél több helyen
indulna el hasonló kezdeményezés. A II. Kerületi Önkormányzat
tervei szerint a hidegkúti végállomásnál is
lesz lehetôség idôszaki piac mûködtetésére, ami a városrész másik felén élôknek könnyíti meg a bevásárlást.
A termelôk és vásárlók közvetlen találkozása kiküszöböli a közvetítôt, így az
árakat a szokásosnál alacsonyabb szinten
tudják tartani, akár 10-20 százalékkal a
napi árak alatt. A termelôk is jól járnak,
hiszen a befolyt összeg közvetlen hozzájuk
kerül, így több marad a fejlesztésre,
beruházásra. De tudják, hogy a vásárlók
csak a jó minôségû termékekért térnek
vissza. Márpedig viszszatérnek, hiszen –
mint azt bárki megtapasztalhatja – a Cserkészház udvara még rossz idôben is megSZÔTS ANDRÁS: Budatelik vásárlóval, élettel. A szombati beváligeten lakom, úgyhogy
sárlás pedig egy kis forralt borral fûszekerékpárra ülve hamar a
rezve, olykor élô zene mellett nem nyûg,
piacon vagyok. Rendszeinkább baráti találkozó. Szilágyi Zsolt
resen veszek sajtot,
kiemelte: ez a tevékenység erôsíti a piacon
tejet, füstölt hústermunkálkodó hidegkútiak közösségi érzéméket, vagy éppen gyüsét, amit a vidék és a város polgárai közötti
mölcslevet. A kenyeret
magam sütöm, de jó
szolidaritással együtt kell erôsíteni. A
lisztet itt kapok hozzá. A
pesthidegkúti piaci napok erre is remek
piac egyben egy találkoalkalmat kínálnak.
zóhely, ahol az emberek
Legközelebb április 10-én és 24-én,
összefuthatnak és bemájus 8-án és 29-én, június 12-én és
szélgethetnek.
26-án lesz piac.
szeg

2010. március 19.
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„Remete-rókák”

Húsvéti nagytakarítás
Március 27-én a Szent Korona Cserkészcsapat vár mindenkit, aki szívesen segít
megtisztítani Pesthidegkutat a szerteszét
éktelenkedô szeméttôl. Találkozó reggel
9-kor a Bölény utcai buszmegállóban, a
HSC focipálya mögött. Szemeteszsákról,
illetve az összegyûjtött szemét elszállításáról a Szent Korona cserkészcsapat tagjai
gondoskodnak, kesztyût, szerszámokat a
résztvevôk hozzanak magukkal. A tervezett
területek: Szabadság utcai sportpálya környéke, Nagyrét utca, Széphalom Bevásárlóközpont környéke, Hûvösvölgyi végállomás és a Remete-szurdok.
A szervezôk kérik, hogy aki csatlakozik az
akcióhoz, de nem jön el a gyülekezôhelyre,
jelezze, hogy az összegyûjtött szemét elszállítását meg tudjuk szervezni.
Érdeklôdni a szkcscs1000@freemail.hu
e-mail címen, illetve a 30/8212-323 telefonszámon lehet.

Megszépült a megálló
Pesthidegkút egyik legrégibb utcája,
aKözségház utca buszmegállójának környezetét tisztította meg pályázati forrásból
az 1000. sz. Szent Korona Cserkészcsapat.
A területre zöld növényeket is ültettek.Köszönet érte! Vigyázzunk rá!

Március 6-án, a Remetekertvárosi Általános Iskola színes, programgazdag iskolanyitogatóra hívta a leendô elsôsöket és szüleiket, az immár hagyományként ôrzött Családi
napi rendezvényére. Az érkezôk a tágas sportcsarnokban nyerhettek betekintést az
iskola izgalmas életébe. A digitális évkönyvek segítségével megismerkedhettek a
számtalan rendezvénnyel, versennyel és eredménnyel. A résztvevôket az Arany Minôsítéssel kitüntetett énekkar, majd az iskola igazgatója köszöntötte. A leendô elsôsöket
változatos foglalkozások várták. Az eseményt sok színes fotó örökítette meg, melyek a
Remetekertvárosi Általános Iskola honlapján, a www.remeteiskola.freeweb.hu weboldalon tekinthetôk meg.
S.A.

A muývészet összeköt

Húszéves az ÖKU
Az idei tanév a huszadik a Máriaremetei-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola életében. Az Ökumenikus Iskola létesítésének gondolata
1989-ben szülôk egy csoportja körében fogalmazódott meg, ezt az elképzelést az önkormányzat is támogatta, így kezdhette meg mûködését
1990-ben az iskola. A Községház utcai iskolaépületet építészeti nívódíjjal is kitüntették. A jeles jubileum
alkalmából több programot is szeretne az iskola közössége megvalósítani. Májusban iskolatörténeti kiállítást és régi diákjaik alkotásaiból képzômûvészeti kiállítást szerveznek,
emellett évkönyvet állítanak össze.
Május 8-án, szombaton születésnapi
ünnepséget tartanak, ugyanaznap
este pedig találkozót rendeznek a
már érettségizett diákjaiknak. A
részletes programokat folyamatosan
jelentetik meg az iskola honlapján
(www.oku.hu).

KOMPOSZTÁL A KERÜLET Az elôzô évi sikerekhez hasonlóan tavaly is sikeresen
zajlott a Komposztáló Kerület Program. Ôsszel felépült a Vérhalom téren a kerület
elsô közterületi komposztálója– mondta el Eleôd-Faludy Gabriella, komposztálási
programvezetô. Tizenegy társas-, és huszonnyolc családi ház részére 63 különbözô
komposztálót adtunk át. A program az elmúlt évben újabb szolgáltatással bôvült.
Azok, akiknek gondot jelentett a házi készítésû komposzt megforgatása vagy
átrostálása, néhány hónapig az önkormányzat rendelkezésére álló közcélú munkást hívhatták segítségül.
A programra
továbbra is folyamatosan lehet jelentkezni Eleôd-Faludy
Gabriellánál a 06 30 544-8778 telefonszámon illetve a www.komposztalok.hu
honlapon, a komposzt@mail.tvnet.hu e-mail címen.

A pesthidegkúti Gyermekek Háza
Alternatív Alapozó Program és a berettyóújfalui Igazgyöngy Alapfokú Mûvészeti
Iskola tanulói idén immár harmadik közös
kiállításukra készülnek. A két iskola diákjai
közösen írtak, és rajzoltak is egy tündérmesét, amelyet most bemutatnak az érdeklôdô közönségnek. A mesék, így a tündérmesék is, talán attól szépek, hogy azokban
mindenki lehet hôs, nem számít, honnan
jött és milyennek született. A II. kerületi és
a berettyóújfalui gyerekek, pedagógusok
hitvallása szerint a mûıvészet hasonlatos a
tündérmesékhez, ahol a legszebb álmaink
is megvalósulhatnak, emellett remélik,
hogy egyszer majd minden gyermek álma
nemcsak a mesékben lehet valóság.
A kiállítás ünnepélyes megnyitója március
31-én 14 órakor lesz, a Gyermekek Háza
Tavaszi Fesztivál keretén belül. Ezen a napon a Kultúrkúria klubgalériájában jótékonysági képvásárt rendeznek a két iskola
tanulóinak munkáiból. A befolyt összeget a
halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek
életminôségének javítására ajánlják fel. A
kiállítást Faltisz Alexandra grafikusmûvész
nyitja meg, közremûködik Szalóki Ági
elôadómûvész.
A rendezvény védnöke Ferge Zsuzsa szociológus.
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Nagyheti
szertartások rendje
PESTHIDEGKÚTI REFORMÁTUS TEMPLOM. Virágvasárnap 10 órakor istentisztelet. Nagyszerdán 18.30 órakor
nagyheti elôkészítô istentisztelet a
templomban. Nagycsütörtökön 18.30
órakor nagyheti elôkészítô istentisztelet a templomban. Nagypénteken 18.30 órakor istentisztelet a
templomban úrvacsorai közösséggel,
Mezô László csellómûvész szolgálatával. Húsvétvasárnap 8 és10 órakor
istentisztelet úrvacsorai közösséggel a
gyülekezet kórusának szolgálatával.
Húsvéthétfôn 10 órakor istentisztelet
úrvacsorai közösséggel.
MÁRIAREMETEI
KISBOLDOGASZSZONY BAZILIKA. Március 26-27-28án 18 órakor lelkigyakorlatos beszédet és szentmisét mond Gábor Elemér
a Batthyány téri Szent Anna Plébánia
káplánja. Virágvasárnap Jézus szenvedéstörténetét (Werner: Lukács passió )
a 10.30 órai szentmisén a Bazilika kórusa énekli. Nagycsütörtökön 18 órakor szentmise az utolsó vacsora emlékére, utána rövid virrasztás 20 óráig.
Nagypénteken 10 órakor keresztúti
ájtatosság. 14 órakor találkozás az
ófalui templomnál, indulás a hidegkúti kálváriára. 18 órakor kezdôdnek
a szertartások. Énekel a Bazilika kórusa. Nagyszombaton 7–17.45 között
szentségimádás, 18 órakor tûzszentelés, igeliturgia- keresztségi fogadalom, szentmise, körmenet. Húsvétvasárnap 7.30, 9, 10.30, 12 és 18 órakor
lesz szentmise. Húsvéthétfôn 7.30
órakor és 10.30 órakor lesz szentmise,
a 10.30 órakor kezdôdô szentmisén ad
hálát Dr.Vida Tivadar tb. kanonok,
egykori káplánja pappá szentelésének
65. évfordulója alkalmából. Közremûködik a Bazilika kórusa Barlayné Sraj
Aranka vezényletével.
REMETEKERTVÁROSI
SZENTLÉLEK
TEMPLOM. Virágvasárnap barkaszentelés a 9.30 órai szentmisén, a passiót
a templom énekkara énekli. Nagycsütörtökön 18 órakor kezdôdik a szertartás, utána csendes virrasztás.
Nagypénteken 17 órakor keresztúti ájtatosság, 18 órakor szertartás, virrasztás. Nagyszombaton szentsír-látogatás 8 órától 19 óráig. A húsvéti vigília
szertartása 19.30 órakor kezdôdik,
befejezése 21.30 óra körül várható a
feltámadási körmenettel. Ételszentelés húsvétvasárnap a délelôtti szentmisék után lesz.
Összeállította: Raduj Klára

HELY-TÖRTÉNET
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A miniszter felesége
A polgári családból származó Botka Sarolta
(1878–1964) nyolc hónapi jegyesség után,
1900. április 24-én házasodott össze
Klebelsberg Kunóval, aki ekkor még
tisztviselôként dolgozott.
Viszonylag fiatalon, ötvennégy évesen megözvegyült, de sosem ment újra
férjhez. Márta húgával élt
a Hidegkúti kastélyban,
mígnem 1949 februárjában az állam lefoglalta az
épületegyüttest, egy-egy
szobát hagyva nekik.
Decemberben végleg kilakoltatták ôket, az ideiglenes szálláson Botka Márta
meghalt, 1951. július 15én a nyugdíjától is megfosztott Klebelsbergné
számára pedig egy Okány
melletti tanyát jelöltek ki
kényszerlakhelyül. Két év
múlva Hamvas Endre
csanádi püspök közbenjárására Szegedre
költözhetett, ahol nem sokkal halála elôtt
fejezte be visszaemlékezéseit: „Életutunknak nevezett, tentával írt kéziratomról
diktáltam le Jakobey Istvánnénak gépébe,
az ô kezdeményezésére.” 1992-ben itt
adták ki könyvét, melyben Gróf
Klebelsberg Kunóné Botka Sarolta
szeretettel, ugyanakkor tárgyilagos pontossággal idézi elénk múltba veszett
budapesti otthonát:
„Mikor alkonyodik, s a kontúrok szürkébe
vesznek, képek tárulnak elém, s gondolataim végigkalandoznak az emlékek országútján. […] Azután hidegkúti kedves otthonunkig érek. Belépek az íves kapun a
hatalmas négyszögletes udvarra, és körülnézek. Három oldalán épületek. Szemben
a mi kúriaszerû oszlopos tornácos házunk,
balra az anyám lakta villa nagy kilátású
magas faerkélyével s egy földszintes
hosszú ház. A negyedik oldalát mûkôoszlopos, virágba borult pergola zárja le. Az
udvar közepében, süllyesztett füves táblában szobrász alkotta puttók tartanak virágokat, s a ház elôtt olaszos vasíves kôkút
áll. Azon is futórózsák, mint mindenütt,
föl a tetôkig. A tornác közepén bejutok a
hallba, melybôl falépcsô vezet a fönti
hálószobákhoz. Onnan tovább jutok a
középsô magasított szalonba. Szemben a
teraszajtó és két hatalmas ablak, azokon s a
bejáróajtón piros selyemfüggönyök, üvegcsillár, jobbra a fehér márványkandallón
sévres-i bisquit (matt porcelán) csoport,
körülötte hímzett virágos fotelok (saját
hímzésem). Mennyi melegséggel, emlékkel fogad jobbra a könyvtárszoba barna
faburkolatával, mennyezetével, polcokkal.
A 4. 000 kötet szépen bekötve, szeretettel

rendezve körül, egészen a tetejéig. Zöld,
hímzett tájképes karosszékek, piros
damaszttal takart dívány, faragott kerek
asztal, olasz muranói nagy kék álló üveglámpa ernyôvel, mely, ha
világít, olyan, mint a kék
olasz égbolt felhôivel.
Innen végiglátok a szobán
a télikertig. Akörül ablak,
benne óriás pálma s a
párkányokon virágok.
A középsô szobából nyílik
a terasz, régi magyar hímzett takarókkal, párnákkal.
Innen kitárul a kert, lépcsô vezet le, két WienerWerkstätte (bécsi mûhelybôl származó) szobor között. A ház elôtt kereken
feltöltött rész kerti foteljaiból, két rózsaszínt virágzó öreg vadgesztenyefák árnyékából, milyen jó
is nézni a lefutó nagy
pázsitot, kanyargós utakat, a kôkerítés
tövében fakadó hidegkúti forrás keresztülfutását, középen kis tavacskával, melybôl a
virágsziget színfoltja oly élénken kitûnik!
A kis patak, túlfolyó szikláján csobogva,
rohan le liliomos partja közt, majd a
nagyárokban továbbsietve s még kisebb
források fölvétele után Óbudáig ér, ahol a
Dunába ömlik. Ôsrégi, vastagtörzsû fûzfa,
jegenyék, hársfák tartottak árnyékot,
melyekhez jó férjem ültette fenyôk nemsokára csatlakoztak, tövükben az egész
kertet elárasztó illatos erdei ciklámenekkel, melyek oly tömegesen virítottak.
Minden, minden külön szól hozzám. Járom
a gyümölcsöst, itt a kedvenc almafák, a
körték, mézédes reine Claude-ok (Klaudia
királynô - ringlószilva), szilvák, barackok –
Istenem, milyen szép is volt boldogsággal a
szívemben ott élni!”
Verrasztó Gábor
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Az uýrhajózás világnapja
Április az ûrhajózás hónapja lesz,
legalábbis a Klebelsberg Kultúrkúriában.
Április 7-én csillagászati fotókiállítás
nyílik A Földtôl az Univerzumig címmel.

A Csillagászat Nemzetközi Évéhez kapcsolódva indult el egy nemzetközi kezdeményezés a „Földtôl az Univerzumig” (From
Earth to the Universe, FETTU) címmel,
melynek keretében nagy felbontású képanyagot bocsátanak a kiállítók rendelkezésére.
A felvételek részben a világ legnagyobb
távcsöveivel készültek, de vannak köztük
kiemelkedô amatôrök felvételei is. A
Magyar Csillagászati Egyesültet szerkesztésében a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával létrejött hazai kiállítási anyagban
a FETTU képanyagán kívül Éder Iván hazai
asztrofotográfus felvételei is szerepelnek.

Budapest jelene
és jövôje

A tematikus tablók a közvetlen szomszédunktól, a Holdtól kiindulva a legtávolabbi
galaxisokig kalauzolnak el, növekvô távolságuk szerint. A mai gyermekek többsége
úgy nô fel, hogy nem ismeri
a Tejút látványát, mivel a
városi fények eltakarják
elôlünk az égbolt halványabb objektumait. Fényszennyezés mentes helyekrôl Galaxisunk fénylô sávjának fényesebb bugyrai
szabad szemmel is láthatók.
Így külön hangsúlyt kapnak
Tejútrendszerünk csillaghalmazai és ködei a kiállításon. Ezen objektumok jelentôs része, és a szabad
szemmel látható csillagok 5000 fényévnél
közelebb vannak hozzánk.
A kiállítás április 18-ig tekinthetô meg a
Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.
Kísérôprogramként április 12-én 11 órától
a Naprendszer felfedezése címmel csillagászati elôadás hallhatnak az érdeklôdô
gyerekek. Este 20 órától teleszkópos megfigyelésre invitálnak mindenkit, aki személyesen szeretne megfigyelést végezni a
Holdról, a bolygókról és a csillaghalmazokról. Április 24-én 11.30–16 óra között
hasonló témákban középiskolás diákoknak tartanak elôadásokat. A belépés az
összes rendezvényre díjtalan.

Március 30-án 18
órától
Tarlós
István, a Fidesz–KDNP fôvárosi
frakciójának vezetôje tart elôadást, a
Klebelsberg
Kuno
Mûvelôdési,
Kulturális és Mûvészeti Központ
színháztermében (1028 Budapest,
Templom u. 2-10.). Az elôadás témája:
Budapest jelene és jövôje.
Vendég: Gyarmati Dezsô olimpiai bajnok, a Nemzet Sportolója. Házigazdák: Dr. Balsai István országgyûlési
képviselô és Dr. Láng Zsolt, a II. kerület polgármestere.

Tisztelt Választó
Polgár!
Engedje meg, hogy ezúton meghívjuk az MSZP II.
kerületi szervezetének Hidegkúti
kampánytalálkozójára! A rendezvény
vendége lesz Donáth László országgyûlési képviselô, a 2. sz. választókerület MSZP egyéni jelöltje és Horváth
Csaba fôpolgármester-jelölt. Az est
házigazdája: Dr. Molnár Zsolt elnök,
az MSZP II. kerületi szervezete A
rendezvény idôpontja: 2010. március
25. csütörtök 17 óra A rendezvény
helyszíne: Klebelsberg Kuno Kultúrkúria (1028 Templom u. 2–10.)

Meghívó
BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!
Februárban ünnepelte 95. születésnapját
Matuka Mihályné családi körben, majd Bándy
Péter önkormányzati képviselô köszöntötte
az idôs asszonyt jelenlegi lakóhelyén, a
hidegkúti Nyugdíjas Pedagógusok Otthonában. Kati néni három éve az otthon lakója.
Két gyermeke és két unokája van, akik, ha
csak tehetik, meglátogatják ôt. A hosszú élet
genetikai örökség a családban, hiszen Kati
néninek 98 éves bátyja él még egyedül, jó
egészségben Erdélyben.

A Magyar Igazság és Élet
Pártja szeretettel meghívja
Önöket március 28-án este
6 órára a hidegkúti Cserkészházba
(1029 Hímes u. 3.), ahol bemutatkozik
a 2. választókerület képviselôjelöltje,
Dr. Tóth Gábor sebész-fôorvos, és elôadást tart díszvendégünk, Dr. Bogár
László. Az est végén születésnapja alkalmából felköszöntjük Csurka Istvánt, a MIÉP elnökét. A belépés díjtalan.

20 éve... Kretz Kft.
Konténeres sitt,
szemét- és
hulladékszállítás
4, 6, 8, 10 m3-es
konténerekkel
Gépi földmunka,
tereprendezés
Sóder, homok,
termôföld szállítása
Tel.: 376 9926;
0630/9912739
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