
Bíborosi áldás a Máriaremetei Bazilikában

A Máriaremetei Bazilikában október 11-én ünnepi mise keretében
Paskai László bíboros, nyugalmazott esztergom-budapesti érsek és
Esterházy László esperes-plébános szentelte meg azokat a berende-
zési tárgyakat, amelyeket a Templomkerti esték — Mûvészek a temp-
lomért elnevezésû kulturális és jótékonysági rendezvénysorozaton
befolyt adományokból újítottak fel az elmúlt években. A több éves
hagyományokra visszatekintô programsorozaton résztvevôk önkén-

tes felajánlásaiból újult meg a belsô berendezések közül a templom
padsora, az oldalpadok és a gyóntatószék. A sekrestyében a bazilika
Werner-kórusa kíséretében a bíboros külön felszentelte a szerviták
régi, ám mostanra felújított és egykori szépségét visszakapó szent-
ségtartóját. Az eseményre meghívást kapott Láng Zsolt polgármes-
ter, a Templomkerti esték fôvédnöke valamint a köztársasági elnök
felesége, Schmitt Pálné Makray Katalin, az esték háziasszonya.

Novemberben ismét
Klebelsberg Napok

November 11–14. között rendezi meg a
Klebelsberg Kuno Emléktársaság, a Pest-
hidegkút Alapítvány és a Tormay Cécile
Kör a II. kerületi Önkormányzat támoga-
tásával, a Klebelsberg Kultúrkúriával
együttmûködve közösen Pesthidegkút
egykori lakója, a néhai vallás- és közokta-
tásügyi miniszter emlékére a kulturális
eseménysorozatot. Idén hármas évfordu-
lót is ünnepelhetünk: Klebelsberg Kuno
135 évvel ezelôtt, 1875. november 13-án
született, a nevét viselô emléktársaság
tíz évvel ezelôtt alakult meg, és a Klebels-
berg Napoknak is idén van a tizedik, jubi-
leumi évfordulója.

(Részletes program a 4. oldalon)
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Pesthidegkút
jövôjéért

Az október 3-i választásokat követôen,
ahogy a II. kerületben, úgy Pesthidegkút
mindegyik választókerületében a Fidesz—
KDNP pártszövetség jelöltje szerzett man-
dátumot. A 11. választókerületben Csabai
Péter, a 13-ban Bándy Péter, míg a 14-ben
Skublicsné Manninger Alexandra.

Láng Zsolt polgármester a választásokat kö-
vetôen lapunknak elmondta, az önkormány-
zat, ahogyan eddig, ezután is fontos feladatá-
nak tartja Hidegkút fejlesztését és kellemes,
zöldövezeti jellegének megôrzését.

— A 2006–2010 közötti idôszakban is el-
követtünk mindent azért, hogy ígéretein-
ket megvalósítsuk. A következô négy évben
is azon fáradozunk majd, hogy vállalásain-
kat maradéktalanul teljesíthessük.

(Folytatás a 3. oldalon)
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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 Színes Fekete-fehér

1/1 (189×269 mm) 85 000 Ft + áfa 70 000 Ft + áfa
1/2 (189×133 mm, 93×269 mm) 45 000 Ft + áfa 37 000 Ft + áfa
1/4 (93×133 mm, 189×65 mm) 30 000 Ft + áfa 24 000 Ft + áfa
1/8 (93×65 mm, 45×133 mm) 20 000 Ft + áfa 15 000 Ft + áfa
1/16 (45×65 mm) 7 000 Ft + áfa 5 500 Ft + áfa

Hirdetésfelvétel a következô Hidegkúti Polgárba: 2010. de-
cember 1-jén 11 óráig a 316-3410-es telefon/faxszámon,
vagy a ludwig.dora@masodikkerulet.hu e-mail címen.

H I D E G K Ú T I F O G A D Ó Ó R Á K

dr. Csabai Péter
VÖK-elöljáró
Fidesz—KDNP, 11. vk.

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

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

Bándy Péter VÖK-tag
Fidesz—KDNP, 13. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 70) 578-9797

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

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

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

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

Makra Krisztina
nem képviselô tag

elérhetôség:
(06 30) 399-4558

dr. Balsai István
országgyûlési képviselô,
2. választókerület

november 18-án 17.30 óra
(tel.: 441-5143,
istvan.balsai@parlament.hu)

Pesthidegkúti Közösségi Ház
1028 Máriaremetei út 37.

Fiatalok takarítottak a temetônél

A „72 óra kompromisszumok nélkül” elnevezésû kezdeményezés
keretében a Szent Gellért Gimnázium 11/b osztálya október 15-én
megtisztította a Véka utcai temetôt és környékét. A ma már nem
használt sírkert teljesen elhanyagolt állapotban volt. A sírokat
egy-két kivétellel benôtte a gaz, a köztük húzódó ösvények láthatat-
lanná váltak. A gimnazisták munkája így fôként bozótirtásból állt,
melyhez a szerszámokat a helyi, 1000. sz. Szent Korona Cserkész-
csapat biztosította. A tisztogatást másnap a Regnum Marianum kö-
zösség egy, tízévesekbôl álló csoportjával folytatták a lelkes
középiskolások, és ekkor csatlakozott még négy fiatal a Szent
Imre-plébániáról. Koncz S.

K Ö Z É R D E K Û A D A T O K

Az önkormányzat Hidegkúton

Lakosságszolgálati és
Okmányügyintézôi
Csoport Pesthidegkút

Közösségi Ház, 1028 Máriaremetei út 37.
Telefon: 376-5966
Telefon/fax/idôpontfoglalás: 376-8678

(Hétfôn délelôtt és pénteken valamint
gépjármûügyekben csak elôre bejelentkezett
ügyfeleket fogadnak)

Hétfô: 8.00–18.00
Kedd: 8.00–16.00
Szerda: 8.00–16.30
Csütörtök: 8.00–16.00

a fenti napokon:
ebédidô: 12.15–13.00

Péntek: 8.00–13.00
ebédszünet nincs

Városrendészet Pest-
hidegkúti Kirendeltség

Közösségi Ház, 1028 Máriaremetei út 37.
Kozma Sándor közterület-felügyelô
Mobil: (06 30) 560-3939
Telefon: 376-8678, 376-5966
e-mail: kozterulet.pesthidegkut@

masodikkerulet.hu
www.2keruletkozterulet.shp.hu

Hétfô: 13.30–18.00
Szerda: 8.00–16.30
Péntek: 8.00–11.30

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

Ü G Y E L E T E K

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

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

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

mindennap: 24 órás
ügyelet

Fogorvosi ügyelet
Stomatologiai Intézet

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

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

Polgárôrök Devecseren
A Készenléti Szolgálatok Pesthidegkúti Egyesületének és a Készen-
léti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesületének tagjai több gépkocsi-
val keltek útra október 9-én, hogy az ajkai központi elosztó bázis-
ra vigyék az általuk összegyûjtött adományokat. Kelemen Zsolt, a
szervezet elnöke lapunknak elmondta, hogy a Fôvárosi Polgári Vé-
delmi Igazgatóság riasztására az egyesület tagjai a vörösiszap-tra-
gédiában érintett Devecseren még a baleset elsô napján részt
vettek az azonnali kárelhárításban.

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 Nonproªt 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

KARAMBOL. Ittas sofôr okozott frontális balesetet október 8-án
este 19.30-kor a Szépjuhászné úton. A készenléti szolgálat nyújtott
segítséget a rendôrségnek az agresszív sofôr elôállításában és a for-
galmi akadály elhárításában.

Nevet kap a park
A képviselô-testület hamarosan dönt a Pesthidegkút kapujában, a
régi végállomás helyén kialakított nyolcezer négyzetméteres park
új elnevezésérôl. A kerület vezetése ezúton is köszönetét fejezi ki
az önkormányzat augusztusi felhívására érkezett ajánlattevôknek.
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KLEBELSBERG-DÍJ PESTHIDEGKÚTON TIZENNYOLCADSZOR.
Az alapítók hagyományteremtô szándéka megvalósult, a díjat hosszú évek óta
ugyanabban az idôpontban — az idén tizedik születésnapját ünneplô Klebels-
berg Kuno Napok keretében — adják át egy vagy több pesthidegkúti kiválóság-
nak. A díjat tíz alkalommal kapta egyéni jelölt, hétszer megosztva ítélték oda,
egyszer nem osztották ki. Az ünnepélyes díjátadásra a kezdetekkor a Petôª Mû-
velôdési Központban, majd átmenetileg a Klebelsberg Kuno Iskolában, immár öt
éve pedig hol máshol, mint a Klebelsberg Kultúrkúriában, Pesthidegkút kulturá-
lis és mûvészeti központjában kerül sor november közepén. Tagadhatatlan,
hogy Pesthidegkúton erôs kultusza van az egykori miniszternek. A nevével fém-

jelzett plakett és díj átadásával a városrészi önkormányzat minden évben a pest-
hidegkúti közélet egy-egy kiemelkedô alakját szeretné kitüntetni, akinek vagy
akiknek az élete és munkássága példaként állítható a kortársak és a jövô nemze-
dékek elé. Akárcsak a legmagasabb mércével mérhetô példakép, maga a név-
adó gróf: Klebelsberg Kuno.

Az idei Klebelsberg Napok mottója a díjat is jól jellemzi: „Az élet valóban ke-
gyetlen, megtizedeli jószándékainkat, terveinket és törekvéseinket, s mindenki,
aki kicsiben vagy nagyban valaha megkísérelte, hogy valami maradandót hoz-
zon létre, mélységesen érezte a tragikumát annak, hogy milyen óriási erôfeszíté-
sek révén lehet csak valami igazán érdemeset alkotni.”

A képviselô-testület október 15-én tartott rendkívüli ülésén határozott többek között a bizottságok és a Pesthidegkúti Városrészi Ön-
kormányzat (VÖK) tagjairól is. A VÖK elöljárójának az elôzô négy évben is a tisztséget betöltô Csabai Péter képviselôt választották.
Ismét a VÖK tagja lett Bándy Péter és Skublicsné Manninger Alexandra képviselô, valamint Makra Krisztina külsôs tag.

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatot 1992-ben alakította a II. kerületi képviselô-testület azzal a céllal, hogy közremûköd-
jön a helyi közszolgáltatások megszervezésében az illetékességi területén élô lakosságot közvetlenül érintô kérdésekben, így különö-
sen a városrész fejlesztésében és rendezésében, az épített és természeti környezet védelmében, a közutak és közterületek fenntartá-
sában, a közmûvelôdést elôsegítô, illetve egyéb szociális és kulturális programok szervezésében.

A most megalakult VÖK lapzártánk után, október 27-én tartotta elsô ülését. A tervezett napirendi pontok szerint tárgyalnak a
Szervezeti és Mûködési Szabályzat felülvizsgálatáról és az idei Klebelsberg-díj odaítélésérôl. A helyi testület elôreláthatólag kétheten-
te tartja majd üléseit.

Megalakult a városrészi önkormányzat
(Folytatás az elsô oldalról)

Természetesen továbbra is tartjuk magun-
kat ahhoz, hogy a kerületi fejlesztéseket hi-
telfelvétel és kötvénykibocsátás nélkül való-
sítjuk meg — hangsúlyozta a polgármester,
aki a 2014-ig tartó idôszak tervezett beru-
házásairól elmondta, hogy például már ké-
szen állnak a tervek két új kanyarodósáv ki-
alakítására a Hidegkúti út—Máriaremetei
út—Rezeda utca csomópontjában. Az elkép-
zelések szerint közbiztonsági állomást is ki-
alakítanak Pesthidegkúton, ahol a kihelye-
zett rendôrségi irodán kívül a városrendé-
szet és a polgárôrség, illetve a tûzoltóság
számára is biztosítanak helyiségeket. Az
idén nyáron Hidegkút kapujában átadott
gyönyörû park közelében — a Bátory utcai
oldalon — korszerû, tömegközlekedéssel is
jól megközelíthetô, akadálymentesen elér-
hetô okmányirodát kíván kialakítani az ön-
kormányzat. Az érintett ingatlantulajdono-
sokkal és szolgáltatókkal együttmûködve a
hûvösvölgyi végállomás környékének fej-
lesztése is a végéhez ér a következô idôszak-
ban. A már megépült park mellett így elér-
hetôek lesznek azok a kereskedelmi és szol-
gáltató egységek, amelyekre a pesthidegkú-
ton élôknek a legnagyobb igényük van. Az

elmúlt idôszakban a lakosság együttmûkö-
désével elkészült az úgynevezett Szabadság
utcai sporttelep fejlesztési koncepciója.

— A gazdasági válság ugyan elodázta a
megvalósítást, de továbbra is elsô számú cél-
kitûzéseink között szerepel a megfelelô pia-
ci partner megtalálása és a beruházás megva-
lósítása — emelte ki Láng Zsolt, aki mind-
ezekhez hozzátette: örvendetes módon egy-

re több kisgyermek születik Hidegkúton. —
Novemberre elkészül a Hûvösvölgyi végállo-
más közelében a hatvan gyermek befogadá-
sára alkalmas mobil bölcsôdénk, és terve-
ink szerint a Klebelsberg Kuno Általános Is-
kola és Gimnázium épületét is kibôvítjük. A
hozzáépítéssel új férôhelyek létrehozásán kí-
vül a Gyermekek Házának mûködési feltéte-
leit is javítani szeretnénk.

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat
(VÖK) újra megválasztott elöljárója, Csabai
Péter továbbra is fontosnak tartja a folyama-
tos kapcsolattartást a helyi civil szerveze-
tek és a városrészi önkormányzat között. A
részönkormányzat mûködésében jelentô-
sebb változás nem várható, hiszen sok
éves, bejáratott rendszer alapján dolgozik
majd a három képviselô és a delegált tag.
Csabai Péter, a VÖK elöljárója fontosnak
tartja, hogy Pesthidegkúton mindvégig kö-
vették azt az elvet, amely az önkormányzat

és a civil szervezetek együttmûködését, a
kultúra támogatását és a jellegzetes hagyo-
mányok megôrzését helyezte elôtérbe.

— Munkánk során olyan döntések szület-
tek és fognak születni, amelyek tartalmát elô-
zôleg a polgármesteri hivatal szakértôin, a he-
lyi képviselôkön kívül a civilek is véleményez-
hetik — mondta Csabai Péter. — A városrészi
önkormányzat valós összekötô kapcsot jelent
az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és
a városrész lakói között. Üléseinken megszo-
kott, hogy egy-egy napirendi pont tárgyalása-

kor helyi civilek megbízott képviselôi 3 perc-
ben összefoglalhatják véleményüket az elôter-
jesztésekrôl, a VÖK képviselôi pedig ezt meg-
hallgatva hozzák meg a határozatukat az adott
ügyben. Az elöljáró kiemelte: a pesthidegkúti-
ak aktivitására és lokálpatriotizmusára jel-
lemzô, hogy a lakosság képviselôi rendszeres
látogatói és felszólalói az üléseknek. Hozzátet-
te, hogy a VÖK munkája során továbbra is
prioritást kap a környezet rendje és védelme,
a helyi kulturális élet és a hagyományôrzés tá-
mogatása, azaz a helyi identitás megôrzése.

Az augusztusban átadott, a régi végállomás helyén létrejött park és környezetének fejlesztése is
folytatódik.
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A Klebelsberg Napok programja
November 11.
9.00 Az emléktársaság tagjai megkoszorúzzák Klebelsberg Kunonak

a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium mellett álló emlékmû-
vét a Villányi úton.

11.00 A pesthidegkúti iskolák megkoszorúzzák a volt kultuszminiszter
emléktábláját az ófalui templom falán (Pesthidegkút, Templom
utca 7.) és szobrát a Kultúrkúriában.

19.00 A Volt egyszer egy Napkelet… címû ªlm ôsbemutatója. Utá-
na találkozás az alkotókkal, köztük az Ismerôs Arcok zenekar
vezetôjével, Galambos Nándorral.

21.00 A Klebelsberg-szobor díszkivilágításának ünnepélyes átadása a
Kultúrkúria kertjében.

November 12.
Szórványmagyarok napja

10.00 Szakmai tanácskozás. Megnyitja Csete Örs, az Apáczai Közala-
pítvány igazgatója.

14.00 Az Életfa Kárpát-medence Összefogás egyesület szervezésében
Nagybacon, Kisbacon, Magyarhermány településeken 2010.
szeptember 12–18. között lezajlott falukutató tábor szakmai
eredményének publikálása. A falukutató tábor fotódokumentáci-
ójának kiállítása. Bevezetôt mond: Prof. Dr. Kulcsár László. A fotó-
kiállítást megnyitja: Csete Örs, az Apáczai Közalapítvány elnöke
és Dolhai István, a Klebelsberg Kultúrkúria igazgatója. Filmvetí-
tés a falukutató tábor életérôl.

10.30 A színházteremben: Hazádnak rendületlenül… — Elkésett
hangos „tankönyvet” nyújtunk át a tanulóifjúságnak. A verseket
a Kárpátalja Barátainak Közhasznú Egyesülete és az Emléktársa-
ság meghívására a kárpátaljai Ráti Általános Iskola diákjai adják
elô. Ifjúsági elôadás, a belépés díjtalan.

17.00 Ünnepi gálamûsor. A Dohnányi Ernô halálának 50., Klebels-
berg Kuno és Tormay Cécile születésének 135. évfordulója alkal-
mából meghirdetett „Zenérôl a Napkelet folyóiratban …”
címû pályázat díjkiosztó ünnepsége. A pályázat fôvédnöke Sebô
Ferenc, a Hagyományok Háza szakmai igazgatója. A belépés díj-
talan.

19.00 A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat Klebelsberg-
díjának ünnepélyes átadása. Közremûködik Oberfrank Pál
színmûvész. Ünnepi köszöntôt mond Jókai Anna írónô, a Kle-
belsberg Kuno Emléktársaság elnöke és dr. Láng Zsolt polgár-
mester.
Józsa Judit keramikusmûvész kiállításának megnyitója. A
kiállítást megnyitja: Jókai Anna Kossuth-díjas írónô.

21.00 Az Emléktársaság ünnepi közgyûlése. Aktuális gondolatok
Klebelsberg szellemiségében.

November 13.
10.00 Kerekasztal-beszélgetés a Klebelsberg kastély további sorsáról.

12.15 „Eszmények nélkül nem lehet élni” — ªlm Klebelsberg Ku-
noról.
Klebelsberg Kuno mûvelôdéspolitikusról 1945 után sem a szak-
ma, sem a nagyközönség nem kapott reális képet. Nagyszabású
mûvelôdés-, mûvészet-, tudomány- és oktatáspolitikai reform-
jai, törekvései bámulatba ejtôek, s napjainkig éreztetik hatásu-
kat szellemi életünkben. Szeged, Pécs, Debrecen egyetemei-
nek, fôiskoláinak fejlesztése, külföldi magyar intézetek, magyar-
országi tudományos kutatóhelyek létesítése, valamint nyolcezer-
nél több iskolai objektum megvalósítása ôrzi európai gondolko-

dásmódjának az ország
javát szolgáló kézzelfog-
ható eredményeit. Szer-
kesztô: Bakos Katalin,
R.: Takács Olga.

13.30 Tormay és a pálosok. Fe-
hérbarát ábrázolás
Tormay Cécile: Az ôsi
küldött címû regény-
trilógiájában — Újházi
Simonné Ledó Erzsébet
pálos kutató elôadása.

15.00 A Klebelsberg Akadé-
mia vendége Pozsgay Im-
re. Gondolatok az új
Alkotmányról. Mitôl
lesz magyar az új Alkot-
mányunk? Civilszervezôdés és az Alkotmány. Hogyan jelenhet
meg az alkotmányunkban a Szent Korona? Az elôadás elôtt Erdô-
si Károly Mi a magyar? címmel megjelent különlenyomatát
ajánlja a hallgatóságnak a szerzô.

16.30 Könyvbemutató. Kurucz Gyulának a Kairosz Könyvkiadónál meg-
jelent Akkor is, ha fáj címû új regényérôl beszélget Kondor Kata-
linnal. A könyv a helyszínen megvásárolható, a szerzô dedikál.

17.30 Bánffy György-emlékest. Párkány László Bánffy György
egyes szám elsô személyben címû könyvének bemutatása. A
helyszínen lehetôség van a könyv megvásárlására, amelynek ki-
adását az Emléktársaság támogatta. A rendezvény a Pesthideg-
kúti Polgári Körök Szövetségével közös szervezésû. A bemuta-
tó után részleteket tekinthetünk meg Vörösmarty Mihály Ár-
pád ébredése címû színdarabjából Bánffy György emlékére.

19.00 Madách Imre: Az ember tragédiája. Az Evangélium Színház
elôadását Udvaros Béla rendezte. Belépôdíj: 2500 Ft.

November 14.
10.30 Szentmise Klebelsberg Kuno lelki üdvéért az ófalui templomban.

Kiállítások délutánja
15.00 Dávid László képeinek kiállítása. A tárlatot megnyitja dr. Er-

dôsi Károly, a Klebelsberg Emléktársaság elnöke. A kiállítás meg-
tekinthetô november 11–21-ig.

16.00 Az Országos Széchenyi Kör képzômûvészeinek kiállítása.
A kiállítást megnyitja Jelenits István. Az Országos Széchenyi Kör
képzômûvészeinek és meghívott mûvészeinek alkotásai Széche-
nyi István halálának 150. évfordulója tiszteletére a Széchenyi
Emlékév keretében. Kiállító mûvészek: Boromisza Zsolt graªkus
festômûvész, Csete Ildikó iparmûvész, Dárdai Zsuzsa képzômû-
vész, Jovián György festômûvész, Kovács Tamás László szobrász-
mûvész, Lipták György graªkus, Pató Róza szobrász, Páll A. Enikô
iparmûvész, Saxon-Szász János festômûvész, Seregi József szob-
rász és Széchenyi Kinga szobrász. A kiállítás megtekinthetô no-
vember 9–21-ig.

17.30 Penkala Éva kiállításának megtekintése tárlatvezetéssel. A
tárlat megtekinthetô november 4–24-ig.

18.00 Zárókoncert. Maros Éva Liszt-díjas hárfamûvész és Geiger
György Kossuth-díjas trombitamûvész koncertje.

Az eseménysorozat fôvédnöke dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes, fôtámogatója dr. Láng Zsolt polgármester. Támogató: Buda-
pest Fôváros II. kerületi Önkormányzat. Médiatámogató: Budai
Polgár.
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Egyesületi élet Pesthidegkúton I.
Pesthidegkútnak a második
világháború kezdetéig ívelô töretlen
fejlôdéséhez szorosan hozzátartozott
egyesületi életének számbeli
gazdagsága. A mintegy 24–25
egyesület a helyi közösségi élet három
nagy területét képviselte: a szakmai
szempontok szerint alakult
egyesületekét; a mûveltség és a
polgári életforma terjesztésének
igényével fellépôkét, valamint a
sportegyesületekét, amelyek,
különösen a két háború között, a testi
nevelés mellett az ifjúság hazaªas
szellemû nevelését is felvették
programjukba.

A kezdet a XIX. század második felére nyú-
lik vissza, pontosabban 1867-re, amikor az
1848-as jobbágyfelszabadítás folyománya-
ként létrejött a határrendezés a falu földes-
urai és lakosai között, s ezt követôen meg-
alakították a Volt Úrbéresek Gazdaközös-
ségét a gazdálkodás újraszervezése céljá-
ból. Két évtized múlva pedig létrehozták a
Pesthidegkúti Temetkezési Egyletet
(1888), amely 1910-tôl a Szent István Te-
metkezési Egylet nevet vette fel. Az Egylet
abból a természetes igénybôl jött létre,
hogy a családnak, a tagok elhunyta esetén,
anyagi támogatást, segélyt nyújtson, bizto-
sítsa az egyházi szertartást és az elhunyt lel-
ki üdvéért bemutatandó szentmisét. Az
évek, évtizedek alatt a tagdíjból és egyéb
adományokból jelentôs vagyonra tett szert,
amelynek kézzel fogható jele a megfelelô
felszereléssel ellátott halottas kocsi volt,
mint nélkülözhetetlen eszköz a mûködés-
hez. Vigyázni is kellett rá, s ezért az alapsza-
bály 12. §-a kimondta, hogy „A külterületen
lakó tagok pedig felvétel alkalmával írásbeli-
leg tartoznak nyilatkozni aziránt, hogy a teme-
tési kocsit rossz idôben vagy kocsival el nem ér-
hetô helyekre nem követelik, hanem halottai-
kat a község belterületére hozzák, ahonnan ko-
csival temettetnek el..” A nagyrészt ófalui la-
kosokból álló egylet taglétszáma az évek so-
rán nôttön nôtt. A XX. század elején 750–
900 között mozgott, a negyvenes évekre pe-
dig már elérte az 1250–1300 fôt. Míg a szá-
zadelôn csak 40 éves korig vett fel tagokat,
1910-tôl már 60 év volt a korhatár. Termé-
szetesen vett fel ennél idôsebb tagokat is,
de nekik nagyobb összegû biztosítékot kel-
lett letenni. 1903-ban Wibner Ágoston
volt az elnöke, a jegyzô pedig Ormai Antal
tanító. 1910-ben id. Kratzer Józsefet válasz-
tották meg örökös elnöknek, aki mellett
Schlechta Károly jegyzôsködött. 1910-ben
alakult a tûzoltásra kötelezôen a Pesthideg-
kúti Községi Önkéntes Tûzoltó Egyesület
is, amelynek hivatalos nyelve és vezénysza-
va a magyar volt, s célja nemcsak a Pesthi-
degkúton, hanem a szomszédos községek-
ben kiütött tûz oltása, segélyalapja pedig a

szolgálat közben keresetképtelenné vált ta-
gok, illetve családjaik segélyezése. A szak-
képzett vezetés mellett a helybeliek önkén-
tes alapon vettek részt benne. Jelentôségét
nem kell külön hangsúlyozni egy olyan köz-
ségben, ahol nemcsak a lakóházak többsé-
ge, hanem a községháza is zsúpfedeles volt
1929-ig. Elnöke az alakulás évében Né-
meth Béla, jegyzôje a korábban már megis-
mert Schlechta Károly.

A község életében az elsô polgári, igazán
jelentôs szerepet játszó egyesületnek az
1923-ban 58 taggal alakult Remetekertvá-
rosi Polgári Kör bizonyult. A névválasztás
nemcsak mûködési területet, hanem meg-
fogalmazott célt is jelentett: a helyi polgá-
rok erkölcsi jólétének elômozdítását, a sze-
gények felkarolását. Gyakorlati tevékenysé-
ge elôadások szervezésére, jótékony célú és
egyéb rendezvényekre — kirándulások, fel-
olvasások, társas estélyek — terjedt ki. Ala-
pító tagjai között hivatalnokok (7 fô), keres-
kedôk (szintén 7 fô), építész, mérnök, fes-
tômûvész, szobrász, aranymûves, szabó-
mester (1–1 fô) szerepeltek. 1937-ben már
118 tagja volt a Körnek, amely saját, önerô-
bôl berendezett épülettel rendelkezett a
Szent István út 69. szám alatt. A helyisége-
ket más egyesületeknek is átengedte köz-
gyûlés, összejövetel vagy gyakorlás céljaira,
mint például a Remetekertvárosi Keresz-
tény Iparosok „Kárpátoktól az Adriáig”
Dalkörének. Könyvtárat alakított ki, hírla-
pokra, folyóiratokra ªzetett elô. Nemcsak
felvett, hanem ki is zárt tagokat, pl. azokat,
akik „a kör tagjai között viszálykodást, a ha-
rag vagy gyûlölet magvát hintik szét”, „akik
alaptalan rágalmakat és becstelen híreket ter-
jesztenek egyes tagokról” vagy hazaªatlan,
nemzetellenes módon viselkednek. Kizá-
rás esetén minden alkalommal egy pártat-
lan állású becsületbíróság ítélkezett a vét-
kes felett.

A Remetekertvárosi Polgári Kör Pesthi-
degkútnak az egyik legéletképesebb, mér-
tékadó egyesületévé nôtte ki magát, amit
nemcsak II. világháború elôtti taglétszáma
bizonyít, hanem az is, hogy 1946-ban, ha
mindössze 17 taggal is, de ismét megala-
kult. Érdemben mûködni azonban nem tu-
dott: 1947-ben megszüntették, vagyona
már korábban ebek harmincadjára került.
A háború alatt a Kör épületét elôször a ma-
gyar, majd a német, végül az orosz katona-
ság foglalta el. A berendezést szinte telje-
sen elpusztították. 1950-ben csak a követ-
kezô, „erôsen megrongált” tárgyakat írhat-
ták össze az egyesület rég elkobzott ottho-
nában: 19 db kerti szék, 8 kárpitosszék, 1
dívány, 3 db bôrbevonatos szék, 1 fotel, 1
puhafa asztal, 1 kályha, ajtó nélkül és egy
másik kályha. Könyvtára is elpusztult, szét-
hordták. Az 1926-ban megalakult, magát a
polgárin belül kereszténynek is meghatáro-
zó egyesület, a Remetekertváros, Szépha-
lom és Szögliget Keresztény Polgári Kör
mûködésérôl — egyelôre — csak annyit sike-
rült megtudni, hogy alakulásakor elnöke
Kirsteuer Róbert volt, s hogy az évek óta
nem mûködô Kört 1938-ban a belügymi-
niszter feloszlatta.

A Remetekertvárosi Keresztény Iparo-
sok „Kárpátoktól az Adriáig” Dalköre
1938 nyarán alakult, estélyek, elôadások,
hangversenyek rendezésére. Elnöke Udvar-
dy Géza építômester, titkára Válóczi
György fodrász, karnagya Ihász Lajos keres-
kedô, akinek tiszteletdíjat szavaztak meg
tagtársai. Választottak továbbá zászlótartót
is, László Károly fuvaros személyében.

Ófaluban az elsôsorban mezôgazdasági
munkából élô, házi, illetve kisiparral fogla-
kozó lakosok nemzetiségi alapon szervez-
tek az anyanyelv és kultúra megôrzésére és
ápolására egyesületet 1928-ban: a Magyar-
országi Német Népmûvelési Egyesület
Pesthidegkúti Helyi Csoportját. Elnöke
és alelnöke az alakulás évében Bauer Mi-
hály kômûves és Holzinger Mátyás földmû-
vesek, tagjai pedig a 18. századi ófalui tele-
pesek, a Gutmayer, Helter, Holzinger,
Hotz, Kellner, Kretz, Kröninger, Stadtmül-
ler, Steinemann, Thalwieser stb. családok
leszármazottai. Mint ahogy a magyarorszá-
gi németek kitelepítésében meghatározó
szerepet betöltô egyesületnek, a Magyaror-
szági Németek Szövetségének, a Volks-
bundnak helyi megalakításánál (1940) is
azoknak a németajkú családoknak ªai és le-
ányai bábáskodtak, akik több mint kétszáz
évig alakították Pesthidegkút—Ófalu életét.
Foglalkozás szerint egyharmaduk földmû-
ves volt, emellett kômûvesek, kôfaragók,
egy-egy ács, bognár, szabó lépett be az egye-
sületbe, amelynek ifjúsági csoportját is lét-
rehozták.

(Folytatás a következô számunkban)

Czaga Viktória helytörténész

Kellner Márton és családja 1940-ben
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Komolyzene könnyedén
A Klebelsberg Kultúrkúria zenei kínálatából

November 5-én 19.30-kor kezdôdik a Mes-
terkoncertek bérlet következô elôadása Ôszi
szerenád címmel. Kiss Virág (zongora) és De-
zsô Sándor (cselló) romantikus estjének el-
sô fele Kodály Zoltán három alkotói korsza-
kát idézi. Felcsendül a Lírai románc, a diáké-
vek brahmsi hatású darabja, az Adagio,
melyben a szerzô már saját hangján szólal
meg, és a Magyar rondó, a színes népdalegy-
veleg. A szünet után Veress Sándor különös
nyelvezetû Szonatináját, Martinu Szlovák va-
riációit és Schumann álmodozó, majd szen-
vedélyes Adagio és Allegro-ját adják elô.
Jegyár: 1400 Ft.

November 12-én 19.00 órakor ismét
megnyílik a Grazioso Zeneszalon. A Zene-
szalonban havonta egy alkalommal hang-
szeres mûvészek mutatkoznak be a Nemze-
ti Filharmonikusok Grazioso Kamarazene-
karából. Estjük bensôséges hangulatú, a ré-
gi idôk házi kamaramuzsikálását idézi. Vir-
tuóz mûvészek; az ország elsô zenekarának
tagjai, akik itthon és külföldön egyaránt di-
csôséget hoznak a magyar zenei életnek. A
zeneszalon lehetôséget ad kötetlen beszél-

getésre is, a közönség kérdéseket tehet fel
a mûvészeknek, akik beavatják az érdeklô-
dôket a hangszerek és a zenekari muzsiká-
lás különleges titkaiba.

Házigazda: Detvay Mária Marcella. Jegyár:
10 Ft.

November 19-én 19 órakor rendhagyó
mûsorral várja közönségét az Orosz Zoltán
Klub. A Nem tangó, harmonika címû es-
ten közismert komolyzenei dallamok csen-
dülnek fel harmonikán virtuóz elôadás-
ban.

Orosz Zoltán harmonikamûvész egész pá-
lyája során arra törekedett, hogy minél szé-
lesebb nyilvánosság elôtt ismertté tegye a
harmonika fantasztikus lehetôségeit, meg-
annyi zenei stílusban bemutatva mindazt
az árnyaltságot, dinamikát és szenvedélyt,
ami e hangszert s megszólaltatóját jellem-
zi. A novemberi koncert olyan zenei stílu-
sok bemutatására készül, amelyek eddig
alig vagy egyáltalán nem voltak ismertek a
nagyközönség elôtt. A koncerten elhangza-
nak a legismertebb komolyzenei mûvek
Mozarttól Brahmsig, Bachtól Astor Piazzol-
láig.

Ezeket a mûveket ilyen formációra (har-
monika, gitár, bôgô) még sehol nem írták
át. Orosz Zoltán hangszerelései túlmutat-
nak azon, hogy csupán a hangszerek zenei
határait vegyék alapul. Zenésztársai külön-
leges, virtuóz képességeit ªgyelembe véve,
kifejezetten erre a formációra írta át a dara-
bokat, fergeteges zenei élményt nyújtva kö-
zönségnek és elôadónak egyaránt. Jegyár:
2500 Ft.

November 29-én szintén 19 órától a
Horgas Eszter Quartett lesz a Kultúrkúria
vendége. Népszerû klasszikusok címû mû-

sorával az ezerarcú fuvolista megint csak
maradandó élménnyel igyekszik gazdagíta-
ni közönségét. Horgas Eszter pályája során

olyan zenekarok közremûködésével szólal-
tatott meg versenymûveket, mint a Liszt Fe-
renc Kamarazenekar, a Budapesti Vonó-
sok, az Amadinda Ütôegyüttes, a MÁV
Szimfonikus Zenekar, olyan kiváló mûvé-
szek voltak partnerei az elmúlt évek hang-
versenyein — a teljesség igénye nélkül —,
mint Maurice Andree, Jean-Pierre Ram-
pal, Mstislav Rostropovich, Kocsis Zoltán,
Perényi Miklós, Rolla János, Lukács Ervin,
Konrád György, a Bartók Vonósnégyes.
1992 óta szólistaként koncertezik Magyar-
országon és külföldön egyaránt. A klasszi-
kus és cross-over zenei hangversenyek
mellett hosszú idô óta törekszik különle-
ges produkciók megvalósítására. Az elmúlt
tíz évben húsz CD-, egy DVD- és hat kon-
certfelvételt készített a hazai és a külföldi
elôadók legjobbjaival. Rendszeres szólistá-
ja a hazai és a nemzetközi zenei rendezvé-
nyeknek. Évente közel száz koncertet ad.
Jegyár: 1500 Ft.

Fábián Éva a Pesthidegkúti
Baráti Kör vendége

A Pesthidegkúti Baráti Kör következô összejövetelének vendége
Fábián Éva, aki Állati jó mesék, állati jó zenék címû új lemezébôl
ad zenés ízelítôt az érdeklôdô felnôtteknek és gyermekeknek. A
részvétel ingyenes. A program november 17-én 17 órakor kezdô-
dik a Klebelsberg Kuno Mûvelôdési, Kulturális és Mûvészeti
Központban (1028 Templom u. 2–10.).

Hippik a Kultúrkúria színpadán
November 26-án 19 órai kezdettel a Hair címû világhírû musical
színpadi változatát láthatja a Kultúrkúria közönsége Földessy Margit
drámastúdiójának, a SZINDRA társulatnak elôadásában. A történet
a vietnámi háború idején játszódik. Claude Bukowski, egy vidéki
ªatal megkapja behívóját a hadseregbe, ezért New Yorkba utazik. Itt
ismerkedik meg a hippi Bergerrel és barátaival, akik bevezetik saját
világukba, megmutatják számára a szabadságot, a társadalmon kívü-
li, kötetlen életet, de a barátságot és a felelôsségvállalást is.

A novemberi Zeneszalon vendége Moisès Bertran
Ventejo katalán zeneszerzô és zongorista
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A hitélet hírei
A MÁRIAREMETEI BAZILIKÁBAN októ-
ber 30-án 19 órakor emlékkoncert lesz Erkel Fe-
renc és a nemzeti romantika címmel. Ezzel a kon-
certtel emlékeznek a megholtakra, 1956 hôseire és
Bánffy György színmûvészre. Közremûködik a Carmi-
ne Celebrat kórus, a Rádiókórus és a Nemzeti Ének-
kar szólistái. Vezényel: Zimányi István.
A PESTHIDEGKÚTI EVANGÉLIKUS gyüle-
kezeti teremben november 6-án 10 órától Vonat-
nap. Játék kisvasutakkal ªúknak, apukáknak, nagy-
papáknak (hölgy kisvasútrajongók is részt vehet-
nek). Korényi Zoltán a gôzgépek mûködését mutatja
be igazi modellek segítségével. Lehet hozni saját

vasutat is (HO-méret). Kérik, hogy a közös étkezés-
hez mindenki hozzon egy kis sajátot. November
20-án 10 órakor a gyülekezeti csendes nap kereté-
ben Görbitz Tamás tart elôadást a tízparancsolatról.
A templomban november 14-én 9.30 órakor csalá-
di istentisztelet, utána Zsigmondy Árpád elôadása a
Budavári Németajkú Evangélikus Gyülekezet törté-
netérôl. Istentiszteletek minden vasárnap 9.30 óra-
kor. Az istentisztelet alatt a gyerekeknek vasárnapi
iskolát tartunk. Templom: Ördögárok u. 9., gyüleke-
zeti terem: Zsíroshegyi út 47. Lelkészi fogadóórák:
hétfôn és szerdán 17–18 óra között. Telefon: 397-
5403, honlap: pesthidegkut.lutheran.hu.

Gazdapiac novemberben is
A késô ôszi szombati napokon november
13-án és 27-én is lesz gazdapiac a cserkész-
ház kertjében reggel 8–12 óra között (1029
Hímes u. 3). A félnyolcas nyitás jövô máju-
sig szünetel. Hazai krumpli, alma, hagyma,
répafélék és más télálló termékek is kapha-

tók lesznek az olyan megszokott ªnomságo-
kon kívül, mint például a magon nevelt
bontott csirke vagy a szarvasszalámi. És
persze a hurka és hozzá a vecsési savanyú-
ság is igazi csemege. Jöjjön mindenki, aki
hazai ízekre és hangulatra vágyik!

Már 19 éve
a lakosság szolgálatában!
Építôanyag és gépi földmunka szállítással

Megrendelését telefonon is jelezheti
és szállításnál ªzeti!

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

Segíts,
hogy segíthessünk!
Jótékonysági vásár Kárpátalja támoga-
tására a máriaremetei Cserkészház-
ban (1029 Hímes utca, a Bazilika mel-
lett; megközelíthetô 157-es, 57-es,
257-es busszal) november 12-én pén-
teken 10–19 óráig, 13-án szombaton
9–19 óráig, 14-én vasárnap 9–15 órá-
ig. Jó minôségû osztrák használt ru-
hák, cipôk, textíliák, kabátok, gyer-
mekruhák, háztartási cikkek, játékok,
apróságok vására.

Jótékonysági
koncert

A pesthidegkúti Gyermekek Háza a vörös-
iszap által elöntött területeken élôk megsegí-
tésére jótékonysági koncertet rendez a Kle-
belsberg Kultúrkúriában. A zenei esten igé-
nyes mûsorszámokkal lépnek fel a Gyerme-
kek Háza jelenlegi és volt diákjai. Az iskola a
rendezvény teljes bevételét a vörösiszap-ka-
tasztrófa által érintett településeknek ajánlja
fel. A jótékonysági koncert idôpontja: októ-
ber 29. péntek 18 óra. A szervezôk szeretet-
tel várnak mindenkit, aki a zenét kedveli, és
segíteni szeretne a bajba jutott embereken.
(1028 Templom u. 2–10.)Mennyország — Halottak napja alkalmából

Mennyország! A minap — mielôtt úgy döntöttem, hogy Déva és Szászváros után még máshol is nyitunk
gyermekvédelmi központokat — arra gondoltam, hogy a Jó Istentôl munkám fejében azt kérem, hogy le-
gyen ott, a mennyek országában, hol nekem is reményem szerint laknom adatik, egy szép tó, ha lehet, víz-
eséssel. Nagyon meg voltam elégedve a jó vásárral, lelkesen szervezgetem is Szovátán meg Kolozsváron a
dolgokat, de most, a halottak napja alkalmából, hogy jobban elgondolkoztam, arra a következtetésre jutot-
tam, hogy nem jól döntöttem. Úgy érzem, hogy talán az Úr nem veszi zokon, ha a vég-igényemet egy kissé
átírom. Szeretném, ha ott, ahol nekem lakni adatik a mennyek országában, lenne egy nagy-nagy ablak. Én
szépen kikönyökölnék az ablakba, és nézném a szép nagy családomat.
Mennyország! Úgy gondolom, hogy roppant izgalmas lesz az örök életem. Az a sok gyermek, kit megis-

mertem és megszerettem, a sok-sok munkatárs, jó barát élete hogy fog fejlôdni, alakulni, kibôl mi lesz, ki ki-
nek fog udvarolni, stb. Megannyi roppant izgalmas kérdés, elôre látom, hogy lassan kell kérjek egy olyan ke-
zet, melyen legalább ötven ujj legyen, hogy a mennyei izgalmamban legyen, amit rágjak.
Mennyország! Örök nyugodalom? Úgy gondolom, nekem ott arra nem lesz idôm, hisz biztos, hogy imád-

ságos szeretettel jelen fogok lenni sok-sok diplomaosztásnál, a gyermekeink lakodalmain, unokáink, déd-
unokáink keresztelôin, sok-sok örömön, és talán bánaton is. Meg aztán lassan-lassan egy-egy korosodó haj-
dani gyermek elé is el kell menni a mennyek országának kapujába.
Mennyország! Persze, mint mondtam, nagyon szeretném, ha az a bizonyos ablak jó nagy lenne, ha idô-

vel szép sorjában a munkatársaim is oda könyökölnének mellém, hogy együtt izguljuk, örvendjük hosszan
egy-egy gyerekünk ügyetlen botladozásán vagy nagyszerû sikerein. Drukkolnánk, talán, ahogy ismerem ma-
gamat, még fogadásokat is kötnék néhány mennyei puszi reményében. S a nagycsalád mint egy nagy galeri
drukkolna a késôbb befutóknak, azzal a biztos tudattal, hogy mindenki, ki a jó harcot megvívja s a pályát
megszaladja, biztos, hogy dobogós helyet nyer az Úrtól. (Csaba testvér levele)
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Hidegkúti jóganapok a Pesthidegkúti Jóga és Életmód egyesületnél
2010. november 12. péntek du.
� 17.00–18.15: Könnyített jóga mindenkinek, kevésbé terhelhetô

résztvevôknek, gyermekeknek is!
� 18.30–19.45: Vallástörténeti elôadás-sorozat (alkalmanként is lá-

togatható). Szatmári Botond orientalista vallásªlozófus: A tudat
szerepe a buddhizmusban.

� 20.00: Szatszang. Kirtán énekléssel, meditációval.
2010. november 13. szombat de.
� 9.00–9.20: Arctorna-ízelítô.
� 9.25–10.15: Bevezetés a kundalini jógába.
� 10.30–12.00: Ismerkedés a szanszkrit nyelv eredetével, és részle-

tek a Bhagavad Gitából Karsai György klasszikaªlológus, indoló-
gus egyetemi tanárral.

� 12.15–13.15-ig: Baba-mama-jóga.
� 13.15-tôl: Jógikus ételek, italok, beszélgetés.

2010. november 14. vasárnap de.
� Jó idô esetén kirándulás, a teret kitöltô prána, az univerzális élet-

erô közvetlen megtapasztalása! Találkozás 9.00-kor a 61-es villa-
mos hûvösvölgyi végállomásánál a kijelzô alatt!

Rossz idôben (zuhogó esô)
� 9.00-tôl egyesületünk székhelyén jógagyakorlás, pránajámák,

ászanák, csakra meditáció.
� 10.30-tól ªlmvetítés: „Mi a csodát tudunk a világegyetemrôl?”
� 12.00-tôl: Beszélgetés, falatkázás, teázás.
Ingyenes nyílt foglakozásainkra várunk mindenkit a PJÉ székhe-
lyén, a Budapest, II. ker., Muhar utca 42 -ben. Elôzetes bejelent-
kezés Treplánné Gecseg Andrea „jogandinál” a 06 30 907-
1940-es telefonszámon vagy a vitalcenter@windowslive.com
e-mail címen.

A Pesthidegkúti Jóga és Életmód egyesület (PJÉ) 15 éve szolgálja
a környéken az érdeklôdôket, az önmagukra igényes jógagyakorló-
kat. Várjuk mindazokat, akik szívesen ismerkednek a jógával gyakor-
lati és elméleti szinten, a hozzá tartozó ªlozóªákkal, életmóddal.

15 éves hazai és nemzetközi oktatói tapasztalattal segítünk elsa-
játítani és a napi gyakorlatba átültetni, megélni e több ezer éves
élettudomány ma is érvényes technikáit. Sivananda, Jogi Bhajan és
más hiteles mesterek tanításait, integrál-
va a tradicionális jógairányzatokat a bel-
sô és külsô béke, harmónia megteremté-
se érdekében.

Részletes információ az egyesületünk-
rôl, állandó jógafoglalkozásokról, elôadá-
sokról, klubéletrôl, kirándulásokról a
www.jogaelet-hidegkuton.hu webla-
pon található.

A PJÉ elnöksége
Gecseg Andrea és Szepesi Anita

Tisztelt leendô Partnerünk!
Kezdhetnénk egy szokásos, rövid és frappáns, esetleg lényegre törô felsorolással a szolgáltatásunk ismertetését, de ezt azért nem
tesszük, mert cégünk proªljára pillantva, azonnal tudja, mirôl beszélünk.

Könyvelôiroda.
Lehet, hogy a továbbiakat már nem is olvassa, hiszen semmi dolga a vállalkozói szférában, vagy ha mégis, akkor elégedett a jelen

helyzettel, már ami a könyvvezetését illeti. Ha viszont ezeket a sorokat még érdeklôdéssel futja át, akkor volt értelme a tájékoztatón-
kat megírni.

Nézzük, mit ajánlunk!
Hagyományos esetben itt most egy felsorolásnak kellene következnie a szolgáltatásaink kiválóságairól, hangzatos szavakkal, tárgyi-

lagos mondatokkal elcsábítva Önt, jobbnál jobb lehetôségek felcsillantásával keltve fel az érdeklôdését, de mi nem ezt az utat járjuk.
Mi egy valóban teljes körû könyvviteli szolgáltatást kínálunk, sallangok és különféle szemfényvesztô varázslatok nélkül. A 21 éve

mûködô irodánk itt, Hûvösvölgyben garancia a kiegyensúlyozott biztonságra. Meglévô partnereink a küzdelmes üzleti életben
hosszú évek, évtizedek óta vállalkozásuk ezen szegmensét biztonságban tudják, nyugodt lélekkel ajánlanak barátaiknak, ismerôseik-
nek.

Nálunk elsôsorban az ügyfeleink érdekeit tartjuk szem elôtt, harmonizálva azokat a törvény adta lehetôségekhez.
� Bejelentkezni nem kell, hisz azokban az irodákban, ahol ez kötelezô, ott korlátozzák az ügyfelüket az üzleti tevékenységében.
� Kiemelt partnereinket az ügyfélfogadási idôtôl eltérô idôben is fogadjuk, biztosítva azt, hogy ne akadályként kelljen nekik „lebir-
kózniuk ezt a kötelezô feladatot”.
� Önt, a vállalkozását könyvelô munkatársunk fogadja; az, aki minden addig megbeszélt dologgal tisztában van. Nincs titkárnô,
asszisztens és efféle „divatos” dolog.
� Jól mûködô jutalékrendszerünkben Ügyfeleink szabadon csökkenthetik a könyvelési díjukat. Elôfordult olyan is, hogy üzleti part-
nerünknek egész évben díjmentesség illette meg a vállalkozását, azaz nem ªzetett nekünk az elvégzett munkáért.
� Ja, és a parkolás! Itt szerencsére az sem gond. Kényelmesen, „az ajtóban” parkolhatnak a hozzánk betérôk.

Ismertetônkkel felkeltettük az érdeklôdését? Összehasonlította esetleg a saját szolgáltatójával? Vagy csak a barátja problémáit is-
meri, aki ezen a téren elégedetlen?

Tartson meg emlékezetében, vagy jöjjön el hozzánk, esetleg ajánljon minket ismerôseinek!
Tisztelettel: Teimer István ügyvezetô

FESA Számviteli Kft.,1029 Budapest (Hûvösvölgy),
Zsíroshegyi út 37. Tel.: 397-5554.


