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Pokorny Józsefre emlékeztünk

Egy évvel ezelôtt, 2009 szeptemberében, hosszú betegség után
elhunyt a Hidegkúti Sport Club (HSC) köztiszteletben álló elnöke, Pokorny József. Halálának egyéves évfordulója alkalmából
állított emléktáblát a II. kerületi Önkormányzat, tisztelegve egy
kivételes ember életútja elôtt. Pokorny József az Országos Mentôszolgálat munkatársa, és a kerületi sportélet aktív szereplôje,

a labdarúgó utánpótlás-nevelés kiemelkedô alakja volt. Egész
élete és minden tevékenysége méltán állítható példaként az utókor elé. 2010. szeptember 6. óta tábla ôrzi emlékét és nevét az
új pesthidegkúti mentôállomás falán és egy közösségi helyiség
a focipálya mellett.
(Folytatás a 3. oldalon)

Képek Hidegkútról
Júliusban negyedszer rendezte
meg a Budai Képzômûvész Egyesület (Buket) a Pesthidegkúti Festôversenyt. Az alkotásokból szeptember 6-án nyílt kiállítás a Kultúrkúriában, amely szeptember
17-ig várta a látogatókat.
A IV. Pesthidegkúti Festôversenyre évrôl évre egyre többen jelentkeznek, a most kiállított képek sokféle technikával készültek: egyetlen közös vonás bennük, hogy Hidegkút és környékének valamely szép részletét ábrázolják. Láng Zsolt polgármester a

kiállítást méltatva a Buket kezdeményezésének közösségteremtô
erejét hangsúlyozta. Ahogy a polgármester fogalmazott, a kiállított alkotások szeretet képei, a lokálpatriotizmusé, amely a mûvészeket Pesthidegkúthoz fûzi.
A tárlat anyagát a zsûri elnöke,
Benkô Katalin festômûvész értékelte. A IV. Hidegkúti Festôverseny
elsô helyezettje Pap Cecília lett,
aki a hidegkúti nagyhidat festette
meg. Második díjban Neuberger István, harmadikban pedig Ramsay
Gabriella részesült.
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KÖZÉRDEKÛ

Jelölés Klebelsberg-díjra

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

HIDEGKÚTI POLGÁR

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.

szeptember 30-án 17.30 órakor
(tel.: 441-5143,
istvan.balsai@parlament.hu)

Pesthidegkúti Közösségi Ház
1028 Máriaremetei út 37.

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat felhívása
A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat 1992-ben alapította a
Klebelsberg Kuno-díjat azzal a hagyományteremtô szándékkal,
hogy a pesthidegkúti közélet egy-egy kiemelkedô alakját — akinek
élete és munkássága példaként állítható a kortársak és a jövô nemzedékei elé — évrôl évre az egykori kultuszminiszter nevével fémjelzett emlékplakettel és az ezzel járó pénzjutalommal tünteti ki. A
díjátadásra minden év novemberében, a Klebelsberg Napok keretén belül kerül sor. A Pesthidegkúton élô vagy tevékenykedô és a
kitüntetésre érdemesnek tartott személyre tett lakossági javaslatokat — a jelölt rövid méltatásával együtt — a Hidegkúti Közösségi
Házba (1028 Budapest, Máriaremetei út 37.) vagy a szentirmai.mate@masodikkerulet.hu e-mail címre kérjük eljuttatni 2010. október 8-ig.

Hidegkúti mûvész
nemzetközi elismerése
A Pesthidegkúton élô Lukácsi László Ferenczy- és Fujita-díjas
üvegszobrász az idén a japán Kanazavában rendezett rangos nemzetközi üvegkiállítás (International Exhibition of Glass) elsô díját
hozta el. A seregszemlén 39 ország 470 alkotója vett részt. Lukácsi
László fôleg amerikai, japán és európai galériákban és közgyûjteményekben állít ki, de itthon az Iparmûvészeti és a Veszprémi Múzeum állandó kiállításain is látható egy-egy munkája.
PÁRATLAN PÁROSOK. Borbás Dorka és Lukácsi László, valamint Szôke Barbara és Polyák János négy, páratlan tehetségû
Ferenczy-díjas mûvész. A két mûvészházaspár alkotásaiból
nyílik szeptember 21-én 19 órakor kiállítás a Klebelsberg Kultúrkúriában. Munkásságuk az építészeti üvegtôl a funkcionális tárgyakon át a kisplasztikákig terjed. Technikáikkal szinte a
teljes szakmai palettát átölelik. Színben, formában, felületben és méretben mind különbözôképpen alkotó személyiségek. Négy mûvész — négy ars poetica — egy anyag, az üveg.
A kiállítás megtekinthetô október 17-ig a Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt. A belépés díjtalan.

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)

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. október 20-án 11 óráig a 316-3410-es telefon/faxszámon, vagy a
ludwig.dora@masodikkerulet.hu e-mail címen.

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

2010. szeptember 17.
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„Egész életét arra tette fel, hogy segítsen”
(Folytatás az elsô oldalról)
A táblaavatási ünnepségen elsôként Láng
Zsolt, a II. kerület polgármestere mondott
beszédet. A megrendült rokonok, barátok
és munkatársak gyûrûjében méltatta Pokorny József életmûvét, aki nem volt híres
színész, énekes, politikus vagy közéleti szereplô. Mégis a legnagyobb dolog: egy közösség összefogása és összekovácsolása fûzôdött a nevéhez. A polgármester ígéretet
tett arra, hogy a Szabadság utcai pályán
nem épül lakópark. Olyan sportlétesítmény létrehozásán munkálkodik az önkormányzat, amely valóban méltó Pokorny József emlékéhez, és amilyenrôl ô is mindig
álmodott. A polgármester szavainak hitelt
éppen a táblaavatás helyszíne adott, hiszen
a mentôállomás, amelynek 2009-es átadása szintén kivételes összefogás és kitartás
eredménye, mindemellett Pokorny József
másik álma volt.
Erre a bajtársak közül emlékezô Torbágyi
Pál, a Mentôszolgálat mûszaki vezetôje is kitért: „a hidegkúti mentôállomás volt Józsi
nagy álma, de szülôföldjén, Pesthidegkúton,
sajnos, ô már nem menthet életet”.
Pokorny Antal a család köszönetét tolmácsolta az önkormányzatnak az emléktáblaállításért.
A Hidegkúti Sport Club nevében Apjok
Gergely szívszorító szavalattal búcsúzott az
elnöktôl és az igaz baráttól, aki valódi közösséget, izgalmas gyermekkort teremtett
számukra.
Az ünnepségen jelen volt az Országos
Mentôszolgálattól dr. Mártai István megbízott fôigazgató-helyettes, dr. Orphanides Ilona, a Közép-Magyarországi Régió megbízott orvosigazgatója és Mohl János, a Mentôszolgálat másik mûszaki vezetôje, Pokorny
József egykori közvetlen fônöke is.
Az emléktábla leleplezését követôen a Hidegkúti Sport Club Szabadság utcai sportpályáján folytatódott az ünnepség, ahol felavatták a — szintén Pokorny József emlékének szentelt — új klubhelyiséget. Garics Ferenc, a Hidegkúti Sport Club tiszteletbeli elnöke, az elhunyt elnök legjobb barátja elmesélte, hogyan jött létre a vandálok miatt
nemrég még romokban heverô épületben a
80–100 fô befogadására alkalmas új közösségi és rendezvényterem, ahol emléksarkot alakítottak ki Pokorny Józsefnek és gyerekkora óta hû társának, Magdinak, aki Józsi halála után 89 órával indult el e világból
párja után.
— A tavalyi temetést követô, a sporttelepen rendezett ünnepségen az elhunyt házaspár emlékére két platánfát ültettünk a
terület legmagasabb pontján. A csemeték
ágai pár év múlva összefonódnak, jelképezve ezzel is a két rendkívüli ember összeforrt sorsát. A platánfák mellett egy évvel
ezelôtt vettem át Mártai Istvántól és Mohl
Jánostól az Országos Mentôszolgálat dolgo-

zóinak pénzadományát, amely a szülôk, az
edzôk, a játékosok és a környékbeliek felajánlásain túl lehetôvé tette az építési munkálatokat. Példaértékû összefogással, nagyon jó hangulatban, társadalmi munkában zajlott az öltözôkomplexum teljes körû
felújítása és a közösségi helyiség kialakítása. Szülôk és gyerekeik, edzôk és felnôtt játékosok munkájának a gyümölcse mindaz,
ami most látható — mondta Garics Ferenc.
A sportklub jövôjérôl, elképzeléseirôl
Szekeres Tamás,
a Hid egkút i
Sport Club új
elnöke beszélt,
aki a helyi iskolákkal összefogva, a nôi labdarúgást és a családi focit is fel-

karoló, komoly utánpótlás-nevelô sportklubbá szeretné tenni a HSC-t. Ma kétszázötven gyerek sportol itt. Ezt a számot három év alatt szeretnék megduplázni. Ehhez
adva van a környékbeli örömtelien magas
gyermeklétszám is. A pálya karbantartása
nagyon idôszerû lenne, de mindenekelôtt
— az önkormányzat anyagi támogatásával —
körbe fogják keríteni a területet, hogy védhetô és ellenôrizhetô legyen. A testmozgás
és a tömegsport szerepét az ifjúság életében nem lehet eléggé hangsúlyozni, különös tekintettel a közegészségügy és az átlagos magyar emberek egészségügyi állapotára. Míg Magyarországon 50–60 ezer gyerek
focizik, Ausztriában háromszor ennyi. A
HSC továbbra is aktív szereplôje, igazi tömegsportbázisa kíván lenni a kerület sportéletének.
Szentirmai-Zöld Máté

Pokorny József Pesthidegkúton szülötte volt, és ide kötötte
egész életútja. 1968-tól nyugdíjba vonulásáig a Mentôszolgálatnál dolgozott. 16 éves kora óta tevékenykedett a Hidegkúti Sport Clubban, különbözô beosztásokban: szakosztályvezetô, elnökhelyettes majd — haláláig — elnök volt. Idôközben edzôi és játékvezetôi képesítést szerzett. A helyi közösségi életben betöltött szerepéért, a sportolási
lehetôségek és a szabadidô hasznos eltöltése érdekében kifejtett tevékenységéért
1993-ban a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat Klebelsberg-díjjal tüntette ki.
Egész életét arra tette fel, hogy segítsen ott, ahol baj van, és életeket mentsen, ha
kell. Másrészt, hogy megelôzze a bajt, és felhívja a figyelmet a sport fontosságára a
mindennapi életben, gyermekeink szabadidejének értelmes, tartalmas és egészséges
eltöltésében. Elképzeléseit minden területen rendkívüli kitartással és önfeláldozással
váltotta valóra. 1978-ban — labdarúgó szakosztályvezetôként, Fehér József HSC-elnökkel — döntött úgy, hogy elkezdi szervezni az utánpótlás-nevelést. Feleségével,
Magdival együtt — mivel saját gyermekük nem születhetett — minden szabadidejüket erre áldozták. A mentôsök emlékezetében pedig úgy él, mint egy olyan ember,
aki minden mentôautót megjavít és bárhová elvezet: egy olyan bajtárs, akire a legnehezebb pillanatokban is lehet számítani.
A klubban betöltött tisztségeit mindennemû anyagi ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi munkában látta el. Sokszor az éjszakai mentôs mûszakot követôen egyenesen
a sportpályára ment. Lenyírta a füvet, kitakarította az öltözôket, kimosta a mezeket,
intézte a bajnoksággal kapcsolatos teendôket, a nevezést, a bírói díjat, a játékosok
igazolásait. Edzéseket tartott, kísérte a csapatokat a meccsekre, lelket öntött a fiatalokba. Mindemellett végtelen türelemmel és ösztönös pedagógiai érzékkel, fáradhatatlanul nevelte és tanította a gyerekeket: szép beszédre, helyes viselkedésre, tisztességes és becsületes életre.
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Fergeteges fesztivállal búcsú
Augusztus 25–29. között rendezték meg a Klebelsberg Kultúrkúriá- és hangulatában változatos és rendkívül gazdag programok között
ban a XII. Pesthidegkúti Nyári Mûvészeti Fesztivált. Ahogy az eddigi válogathattak a vendégek.
években megszokhattuk, idén is gyerekeknek és felnôtteknek egyA fesztivál ideje alatt a Pesthidegkúton élô és alkotó képzômûaránt szóló, tartalmas és színvonalas szórakozást nyújtó, mûfajában vészek kiállítását tekinthették meg az érdeklôdôk. „Közel negyLáng Zsolt polgármester minden évben
szívesen kilátogat a fesztiválra

A Honvéd férfikar hangversenye Erkel Feren
Szalóki Ági
a színpadra
csalogatta ifjú
közönségét.

Méhes Csaba szellemes
pantomimjátékába besegített
a közönség is

2010. szeptember 17.
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súzott a nyár Pesthidegkúton
ven, életkorukban és stílusukban különbözô kiváló mûvész hozta el alkotásait. Közös bennük csupán két dolog: a lakhelyük és a
tehetségük” — hangsúlyozta a polgármester, aki fontos feladatának nevezte ennek a mûvészi gazdagságnak a megbecsülését és

Ferenc emléke elôtt tisztelgett

megôrzését. — Mûfajok színes és gazdag tárháza vonul fel ezeken
a nyárvégi napokon: koncertek, kiállítások, színházi és gyerekprogramok váltják egymást a Kultúrkúria külsô és belsô tereiben
— tette hozzá.

Schmitt Pál köztársasági elnök régi rajongóként
gratulált a Ghymes együttes tagjainak nagysikerû koncertjük után

A Pesthidegkúton élô és alkotó képzômûvészek
kiállítása idén is nagy érdeklôdésre
tartott számot
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HELY—TÖRTÉNET
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A hidegkúti oktatás évszázadai — 2. rész
Hidegkúton 1881-tôl mûködött az egyházi
mellett az állami elemi iskola, 1884-tôl két
tanteremmel, két tanítólakással, a századfordulóra pedig már négy tanteremmel. Ehhez azonban arra volt szükség, hogy — a szegénység ellenére — a község állandóan és
folyamatosan jelentôs anyagi áldozatot vállaljon a tanítás feltételeinek javításáért.
1887-ben Pollák Mátyás kántortanítót
Krétschy Károly váltotta. S mert a diákok
részérôl a tanulási kedv és hajlandóság korántsem volt töretlen, sôt, a nyári hónapokban igencsak visszaesett, az elöljáróság —
ösztönzésképpen — a szülôket iskolalátogatás elmulasztása címen pénzbírsággal sújtotta. 1890-ben Olejnik Antal a tanító, aki
idôvel Ormaira magyarosította nevét, s az
I. világháború végétôl nemcsak tanítója, hanem igazgatója is lett az ófalui elemi iskolának.
A XX. század elején Ófalu körül kiépülô
telepek gyermekei az elöljáróság által bérelt helyiségekben tanulhattak, az egyre súlyosabbá váló elhelyezési gondokon azonban csak a Klebelsberg-iskolaprogram segíthetett: 1926-ban Széphalom, Máriaremete kapott egy két tantermes, Remetekertváros pedig egy négy tantermes iskolát. Az elemi iskola ekkor már hat osztályos, s az 5. évtôl a négy évfolyamos polgári
iskolában lehetett folytatni a tanulást. Pesthidegkúton a két háború között elsôsorban
a szülôk részérôl jelentkezett sürgetô igény
a polgári iskola felállítására. Szupkay Sándor tanár fáradozásának köszönhetôen került napirendre a húszas évek közepétôl, s
a tanítás 1932-ben indulhatott meg. Az iskola azonban Szupkay magániskolája volt,
amihez a községtôl az üresen álló kultúrházat kérte és kapta meg, a mellette lévô kertet pedig faiskola berendezésére. Szupkay
eredetileg nyolc tantermet tervezett iskolájába, mert nemcsak a hidegkúti, a hidegkúti telepi, hanem a környezô községek —
Nagykovácsi, Solymár — diákjaival is számolt. Az épületet az elöljáróság csak úgy engedte át, hogy Szupkay a maga költségére
újítja fel, s a tantermek felszerelésérôl a saját pénzébôl gondoskodik. Szupkay még
így sem hátrált meg, teljesítette a feltételeket, s csak 1936-ban fordult a képviselôtestülethez, kérve az épület külsô vakolását, a lyukas csatornák javítását, s hogy az
iskola téli fûtésérôl — ami 100 mázsa szén,
20 mázsa fa — a község gondoskodjon.
Szupkay azonban egyre kevésbé volt képes
saját költségén fenntartani az iskolát, a község pedig — anyagi okok miatt — továbbra
sem vette át tôle. Több éves küzdelem következett tehát azért, hogy állami kezelésbe
kerüljön az iskola. A szülôk és az elöljáróság fáradozása 1939-re járt sikerrel: az
1939/40-es iskolai évben megnyílt végre
az állami polgári iskola I. osztálya.
A tanítás egységes tanterv szerint folyt,
rendkívüli tárgyként gyorsírást és német

Az egykor polgári iskola célját szolgáló épület
az udvarral.

berendeztek igazgatói irodát, tanári szobát, kisirodát, cserkészszobát, szertárat. A
II. világháború egyelôre még csak annyiban éreztette hatását, hogy a tanulók légés gázvédelmi képzésen vettek részt. Az
1943/1944. tanévben pedig már katonai
szolgálatra bevonult férªtanítókról is jelentett az iskola, s a szertárak között szerepelt
a légószertár is, egy iskolai légórádióval.
Az 1944/1945-ös tanév csonka tanév
lett, Pesthidegkutat is elérte a háború:
1944. októberétôl szünetelt a tanítás.
A II. világháború után, az 1945–1946-os
tanév befejezésekor az ófalui és a máriaremetei elemi iskola tantestülete tervezett iskola-összevonásról értesült. Az alacsony
gyermeklétszám miatt ugyanis a következô
tanévben egyes osztályokat csak az egyik iskolában szándékoztak megnyitni. A tanítók tiltakoztak a döntés ellen, s többek között azzal érveltek, hogy az összevonás miatt a gyermekeknek nagy távolságot kellene
megtenniük a kijelölt iskolába, ami a „növendékek cipôhiánya miatt nem ªgyelmen kívül hagyandó körülmény”. A háború utáni elsô tanév azonban más okból sem sikerült
zökkenômentesen. 1946. június 11-én a lefolyt tanévrôl szóló tantestületi jelentés szerint ugyanis, jóllehet a máriaremetei iskolában annak rendje-módja szerint megtartották a Madarak és fák napját, valamint
május 26-án az Anyák napját, az ófalui iskola azonban ezt a két ünnepélyt nem május,
hanem június hóban tartotta, mert májusban kitelepítés folyt a községben.
A kitelepítéssel mind a polgári, mind az
elemi iskola tanulóinak létszáma drasztikusan lecsökkent. A tantestület csak remélni
tudta, hogy a sokgyermekes telepes szülôk
gyermekei — akiket a szülôk csak ôsszel
íratnak be azért, mert jelenleg még ennivalójuk sincs (!) — az iskolai tanulók létszámát növelni fogják, legalább annyira, hogy
a polgári iskola elsô osztályában ismét megindulhat a tanítás. Létszám ide, létszám
oda, a bekövetkezô politikai események
mindössze két tanévre adtak lehetôséget a
hidegkúti polgári iskolának: 1948. június
2-án a pesthidegkúti állami általános iskolában értekezletre került sor, amelyen 36
tanító és tanár elôtt a helybeli Nemzeti Bizottság kiküldött tagja jelentette be az iskolák államosítását, nyolc osztályossá szervezését. Miközben az elôadó kifejtette, hogy
az „iskolák államosítása mindannyiunk érdeke, ennek bekövetkeztét örömmel várjuk”, kérte a pedagógusokat, hogy a „papi reakció suttogó propagandája hatalmas tevékenységének
vegyék elejét”, s hogy készüljenek fel arra,
miszerint a szülôknek meg kell magyarázni
az iskolák államosításának fontosságát.

nyelvet oktattak. Nagy hangsúlyt helyeztek
a diákok hazaªas nevelésre — „A hôsök és
hadirokkantak tiszteletét és azok megbecsülését állandóan ébren tartottuk tanulóink lelkében.” — s „Az alkohol, nikotin és kábítószerek
elleni védekezés”-re. Ez utóbbi esetben, a
tantestületi jegyzôkönyv szerint, éberen
ªgyelték tanítványaikat.
A polgári iskolában mûködött az önképzôkör, a diákok évi 50 ªllér tagdíjat ªzettek, s vezetôiket titkos szavazással választották maguk közül. Itt, az önképzôkörben, a
hazaªas nevelés mellett a tanulók kedélyéletének ápolása is folyt. Az önképzôköri diákok szervezték az iskolai és az év végi záróünnepségeket. A tanév minden esetben istentisztelettel kezdôdött, illetve zárult.
A polgári iskola folyamatosan gyarapodó
könyvtára két részbôl állt: a tanárok szakmai könyvtárából, amelyben a szakmai-pedagógia munkák között megtalálható volt
például Goitein Zsolt: A relativitás elmélete címû, 1928-ban megjelent munkája, s a
diákkönyvtárból. Ez utóbbi elsôsorban
ajándékozással gyarapodott, és Jókai Mór
regényei mellett pl. Tutsek Annáéi is megtalálhatók voltak; Móra Ferenctôl a Kincskeresô kisködmön, Benedek Elek meséi,
Gárdonyi Géza regényei közül pedig az Isten rabjai és a Láthatatlan ember. Legnagyobb mennyiségben azonban Verne Gyula
regényeit tartották a könyvtárban. A jó tanulók év végén jutalomkönyvet vagy pénzjutalmat, illetve díszoklevelet kaptak. A
könyv általában Trianonról szólt, a verses
kötet pedig a Petôª Sándor összes költeményei c. kiadvány volt. A polgári III. osztályosai Petôª mellett Esze Tamásról, a végvári
vitézekrôl szóló munkákat, IV. osztályosai
már Jókai-regényt (pl. Egy magyar nábob)
kaptak. A tanulók egészségi állapotát minden évben egy-két alkalommal a helyi orvos ellenôrizte. Tandíjat kellett ªzetni, díjkedvezmény a tanuló magaviseletétôl és taCzaga Viktória
nulmányi eredményétôl függött, illetve, ha
a szülôk szegénységi bizonyítványt mutatAz írás a Hidegkúti Búcsú keretében augusztus
tak be.
Az 1940/1941-es tanévtôl már öt tante- 3-án a német napon tartott elôadás szerkeszremben folyt a tanítás, s az épületben már tett változata.

2010. szeptember 17.
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Hármas ünnep Pesthidegkúton
Szeptember 11-én szombaton délután a
Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége
(PPKSZ) ünnepi rendezvényt tartott a máriaremetei templomkertben lévô Szent Korona Dombnál.
A dombot a szövetség lelkes tagjai 2003ban, Mária ünnepéhez kapcsolódóan hozták létre egy fénykorona-szertartás és fogadalomrendezvény keretében.
A domb szakrális hely, a Szent Korona országainak, illetve minden magyarnak, éljen bárhol a világban, az összetartozást jelenti. Már jóval ezer fölött jár azok száma,
akik egy-egy marék földet hoztak ide. Elsôsorban a Kárpát-medencébôl, de a világ
más tájairól is, ahol magyarok élnek. Egy
délvidéki asszony édesanyja fényképét temette ide, hogy kívánsága szerint magyar
földben nyugodjék.
E helyen került sor most szombaton a pápai bazilika minor búcsúja alkalmával min-

ért, a rendezvények szervezésében és lebonyolításában hosszú idô óta végzett rendszeres munkájáért, kivételes segítôkészségéért.
Az ünnepség számos résztvevôje közös
énekléssel, a három történelmi keresztény
egyház papjai által vezetett imával ünnepelt, és megemlékezett a PPKSZ napokban
elhunyt tiszteletbeli elnökérôl, Bánffy
György színmûvészrôl, a II. kerület díszpolgáráról.
A rendezvényen beszédet mondott Jablonkay Gábor elnök, visszaemlékezést tarden évben megrendezett évfordulós ünnep- tott dr. Korényi Zoltán, a Szent Korona
ségre, és most elsô ízben ezzel egyidejûleg Domb ôrzôinek vezetôje, szólt az ünneplôka PPKSZ „Szállj magasra!” kitüntetésének höz dr. Hargitay András, a Fénykorona szerdíjátadására.
tartások szervezôje. Csodálatos énekével jáIdén ezt a kitüntetést dr. Ujváry Marianne rult hozzá az ünnepi hangulathoz Ferencz
orvos kapta a hidegkúti közösség tevékeny- Éva Magyar Örökség Díjas énekmûvész. A
ségében való rendkívül aktív részvételéért, mûsorvezetô szerepét Csabai János színmûkiemelkedô humanitárius tevékenységé- vész vállalta.

Bonbon Matiné — valódi zenei csemege
Régóta foglalkoztatta Lukácsházi Gyôzô tubamûvészt, rádiós szerkesztô-mûsorvezetôt a kérdés, miként lehetne a gyerekeket a zene
szeretetére rávezetni, színházba és koncertre járásra szoktatni. A válasz kézenfekvô volt: nem kell más, csak jó zene és kiváló elôadók, mindez megfûszerezve egy kis játékkal és édességgel. Így jött létre 1998-ban az elsô Bonbon Matiné, amely azóta számtalan
elôadást ért meg. A siker nem véletlen. Az egyórás elôadásokból álló sorozat megismerteti ifjú nézôit a hangszerekkel, különféle zenei mûfajokkal, a legnagyobb zeneszerzôk legszebb melódiáival, s mindezt játékosan, könnyedén, nagyszerû mûvészek — zenészek, táncosok, énekesek — segítségével.
Idén a tizennegyedik évadot kezdi a szórakoztató, egyben ismeretterjesztô zenei mûsor kerületünkben két helyszínen, a Klebelsberg Kultúrkúriában és az IBS
Színpadon. A hidegkúti mûvelôdési központban két bérlettel várják a gyerekeket. A Manócska bérlet elsôsorban az óvodás és kisiskolás csoportokat szólítja
meg. Október 21-én a BA-LU Társulat lép fel, Mozart Varázsfuvolájának feldolgozását mutatják be. November 25-én a Budapest Klarinét Quartet ad koncertet Nádimuzsika címmel. 2011 január 20-án a Corpus Harsona Quartet látogat
el a Kultúrkúriába, ahol Rézfánfütyülô címû mûsorukat mutatják be. A sorozat
utolsó darabja március 3-án lesz, amikor a Camerata Hungarica kalauzolja el ifjú
nézôit Mátyás király udvarába. A bérlet négy elôadásra szól, mindig csütörtökön
9.30 órai kezdettel.
A családoknak szánt Família bérlet elôadásai vasárnap délutánonként 16 órától kezdôdnek majd. Az elsô fellépô a méltán népszerû Kolompos együttes lesz
Kôleves mese címû mûsorával, majd január 23-án Gryllus Vilmos mutatja be a
gyerekeknek, hogy milyen is egy igazi Maszkabál. Március 13-án a Brassimum Fúvósegyüttes Péter és a farkas történetét meséli el
— a zene nyelvén.
A további bérletekrôl, programokról és helyszínekrôl a www.bonbonmatine.hu honlapon találhatnak részletes tájékoztatót az érdeklôdôk. Bérletfoglalás: gyluk@ibs-b.hu, telefon: 06 30 977-0292, illetve a Klebelsberg Kultúrkúriában: 392-0860.

Mesterkoncertek a Kultúrkúriában
Négy elôadásból álló koncertsorozatra válthatnak bérletet a komolyzene szerelmesei a
Klebelsberg Kultúrkúriában. A Mesterkoncertek elsô koncertjén, október 2-án 19.30
órától Chopin zongoradarabjait hallgathatjuk Érdi Tamás elôadásában. Jegyár: 2000
Ft. A sorozat további hangversenyei: November 5., 19 óra: Ôszi szerenád — Kiss Virág
(zongora) és Dezsô Sándor (cselló) romantikus estje. Jegyár: 1400 Ft. December 17.,
19.00: Karácsonyi koncert — Grazioso Kamarazenekar. Jegyár: 1600 Ft. 2011. január:
Újévi koncert — Óbudai Danubia Zenekar. Jegyár: 1800 Ft. Bérlet is válható a négy elôadásra, ára: 5500 Ft.
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MOZAIK

HIDEGKÚTI POLGÁR

A hitélet hírei

Tanfolyamok a Kultúrkúriában

A PESTHIDEGKÚTI EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN szeptember 19-én 10 órakor hálaadó istentisztelet a Sarepta Szeretetotthon 59. születésnapja alkalmából. Az alkalomhoz ünnepi programok is kapcsolódnak. Szeptember 26-án 9.30
órakor aratási hálaadó istentisztel e t . ( Te m p l o m :
1028 Ördögárok
u. 9, Gyülekezeti
terem, lelkészi hivatal: Zsíroshegyi
út 47. Fogadóórák: hétfôn és
szerdán 17–18
ó rá ig . Te le fo n :
397-5403; Honlap: pesthidegkut.lutheran.hu)
A PESTHIDEGKÚTI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN szeptember 18-án 16 órakor családosok bibliaórája, szeptember
19-én 10 órakor hittanos évnyitó istentisztelet szeretetvendégséggel. Szeptember 26-án vasárnap 10 órakor „szószékcserés” vasárnap. Igét hirdet: Péterfy György soroksári lelkész.
Szeptemberben lehet jelentkezni a konfirmációs elôkészítô sorozatra. Információ: 06 30 383-8145; kg.hidegkut@t-online.hu
A MÁRIAREMETEI BAZILIKÁBAN szeptember 19-én 9 órakor lesz a tanévnyitó, szentlélek segítségét kérô Veni Sancte.
Utána lévô héten kezdôdnek a hittanórák a hirdetôtáblán kihelyezett órarend szerint.

BESZÉLÔ BABAKEZEK. 2x3 órás intenzív babajelbeszéd-tanfolyam szülôk részére. Információ: www.babakezek.hu. Jelentkezés szükséges: Zentai Katalin, tel.: 06 20 479-2829, kata@
babakezek.hu.

Már 19 éve
a lakosság szolgálatában!
Építôanyag és gépi földmunka szállítással
Megrendelését telefonon is jelezheti
és szállításnál fizeti!

Cementakció!
Cement, mész, tégla, sóder, homok, zsalukô, betonacél,
szegélykô, térkô, vakolat, csemperagasztó.

CALX Kft.
1028 Budapest II. kerület, Pesthidegkút-Ófalu,
Patakhegyi út 83–85. (Rozmaring Benzinkútnál)
Tel.: 376-5853
Nyitva: Hétfô-péntek: 7–16, szombat: 7–12

OLASZNYELV-TANFOLYAM. Információ és beiratkozás: Tarnay Annamária, tel.: 06 30 495-2693.
ANGOLNYELV-TANFOLYAM. Junior és felnôtt, kezdô és haladó. Információ és beiratkozás: Sándor Anikó, tel.: 2148666, 06 30 231-8631, www.lingvarium-oma.hu.
SZÍN—JÁTÉK—ORSZÁG, SZÍNJÁTÉKORSZÁG. 9–13 évesek számára színjáték drámastúdió Földessy Margit vezetésével. Információ és beiratkozás: Tóth Kinga, tel.: 392-0860, 06
30 568-0772 kingat@kulturkuria.hu.
ÉNEKELJÜNK EGYÜTT. Zenei hallás- és ritmusképzés játékosan óvodáskorú gyerekek számára Kodály-módszerrel, francia
nyelven is. Információ: Csévi Annamária De Pillecyn, tel.: 06
70 667-6223; e- mail: drcsevi@t-online.hu.
SÜNI ZENEBÖLCSI újszülött kortól 3 éves korig. Információ
és beiratkozás: Dudinszky Nóra, tel.: 06 70 452-8895; e-mail:
info@sunizene.hu; www.sunizene.hu.
VARÁZSECSET felnôtteknek és gyerekeknek. Információ és
beiratkozás: Kormos Mercédesz lakberendezô és dekoratôr,
tel.: 06 30 309-5658, aranyhaldekor@freemail.hu.
MESEKUCKÓ a 2–6 éves korosztály számára. Mese, bábozás, szerepjáték. Információ és beiratkozás: Pálné dr. Andrási
Györgyi, tel.: 06 20 477-4027.

Sajtóközlemény

Egészségre nevelés és szemléletformálás a
Karate Klub Sporting Budo Sportegyesületben
A Karate Klub Sporting Budo Sportegyesület számára kiemelten fontos a
karatékák és családtagjainak egészsége és a csapatszellem erôsítése.
Ezért is pályáztunk az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszerében a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség, Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a 2009.
június 30-án meghirdetett TÁMOP 6.1.2/AKMR/09/1 „Egészségre nevelô és szemléletformáló életmódprogramok” címû pályázati kiírásra.
A pályázaton sportegyesületünk 9 884 800 forint vissza nem térítendô támogatást nyert. Az elnyert összeget életmódbeli szemléletformálásra fordítjuk; a program célja, hogy a Karate Klub Sporting Budo Sportegyesület sportolói és családtagjai is egészségtudatosan, ªzikailag, szellemileg és pszichésen is harmonikus életet tudjanak élni.
A projekt a következô elemekbôl áll:
n Eszközbeszerzés (DVD-lejátszó, televíziókészülék, laptop, bútorok a
klubhelyiségbe)
n Egészséges életmóddal kapcsolatos elôadások
n Káros szenvedélyek hatásait bemutató, szemléletformálást támogató
elôadások
n Mozgásprogramok
n Családi sportnapok
n Egészségterv készítése
További információ: www.sportingbudo.hu

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

