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Adventi gyertyagyújtás Hidegkút új parkjában

Minden adventi szombaton délután négy és öt óra között a hûvösvölgyi végállomáson és — idén elôször — a nemrég átadott, szomszédos parkban is kigyúlnak az adventi fények. A pesthidegkúti
plébániák immár ötödik éve Hûvösvölgyben is megünneplik és
emlékeztetik a járókelôket az Eljövetelre. A szervezôk sok szeretet-

tel és gyönyörû dalokkal várták a hidegkútiakat november 27-én
és december 4-én. Sajnos, a második rendezvény után nem sokkal ismeretlen tettesek ellopták az új parkban felállított adventi
koszorút. Az ünnepi gyertyagyújtásra a következô két szombaton
is várják az érdeklôdôket.
(Folytatás az 5. oldalon)

Jubileumi Klebelsberg Napok Pesthidegkúton

Karácsonyi
koncert
A Grazioso Kamarazenekar december 17-én 19.30 órától különösen szép hangversenyre hívja
hallgatóságát.

Tíz évvel ezelôtt rendezték az elsô Klebelsberg Napokat és a Klebelsberg Kuno Emléktársaság is egy évtizede alakult meg. Az idei, jubileumi rendezvénysorozattal a 135 évvel ezelôtt született Klebelsberg Kunóra emlékeztek november 11–14. között a Kultúrkúriában.
(Folytatás a 3. oldalon)

A Karácsonyi koncerten a zenekar Vivaldi- és Elgar-mûveket ad elô.
Felcsendül az olasz mester G-dúr
szimfóniája, az a-moll concerto két
hegedûre, amelynek szólistái Sárosi
Péter és Horváth Zoltán lesznek, az
A-dúr versenymû, amelyben közremûködik Bangó Ferenc és Bodor János, valamint A négy évszak címû
zenemû talán legszebb, de mindenképpen legaktuálisabb tétele, A tél,
amelynek ismét Bangó Ferenc lesz a
szólistája. A koncert utolsó darabjaként Elgar e-moll vonósszerenádját
adja elô a Grazioso Kamarazenekar.
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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 POLGÁR

Két ünnep közötti nyitva tartás
a hidegkúti okmányirodában
A II. kerületi Ügyfélszolgálati Központ Pesthidegkúti Kirendeltsége (1028 Máriaremetei út 37.) december 11-én szombaton a pénteki munkarend szerint fogadja az ügyfeleket. December 24–27ig, illetve 29-én és 31-én zárva tartanak. December 28-án, illetve 30-án 8–13 óráig elôre egyeztetett idôpontban nyitva lesz a kirendeltség. Halaszthatatlan ügyekben december 27–30. között a
Margit körúti központ (1024 Margit krt. 47–49.) 8–13 óráig fogadja az ügyfeleket.

Egyirányú lehet
a Géza fejedelem útja egy szakasza
A pesthidegkúti Géza fejedelem útja bizonyos szakaszon a keskeny
útburkolat miatt nem tudja megfelelôen biztosítani a kétirányú
forgalmat, az utca burkolatát azonban nem lehet kiszélesíteni.
Az ott élôk már régóta kezdeményezték nemcsak a Géza fejedelem útja, de az egész környék forgalmi helyzetének javítását. A javasolt forgalmirend-változásokkal nem értett egyet a forgalomtechnikai ügyekért felelôs Fôpolgármesteri Hivatal, a lakókkal
folytatott levelezéseikben azonban elôzetesen azt is megfogalmazták, hogy bizonyos szakaszok egyirányúsítása ellen nem emelnének kifogást.

HIDEGKÚTI FOGADÓÓRÁK
dr. Csabai Péter
VÖK-elöljáró
Fidesz—KDNP, 11. vk.
Bándy Péter VÖK-tag
Fidesz—KDNP, 13. vk.
Skublicsné
Manninger Alexandra
VÖK-tag
Fidesz—KDNP, 14. vk.
Makra Krisztina
nem képviselô tag
dr. Balsai István
országgyûlési képviselô,
2. választókerület

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

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

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

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

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

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

elérhetôség:
(06 30) 399-4558
december 16-án 17.30 óra
(tel.: 441-5143,
istvan.balsai@parlament.hu)

Pesthidegkúti Közösségi Ház
1028 Máriaremetei út 37.

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

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 a 316-3410es telefon- és faxszámon, vagy a ludwig.dora@masodikkerulet.hu e-mail címen.

A forgalomtechnikai kérdésekben az önkormányzatnak csak javaslattételi joga van. A kérdést nemrég megtárgyalta a Kerületfejlesztési, Környezetvédelmi és Településüzemeltetési Bizottság, és
támogatta, hogy a Géza fejedelem útja a Cserge utcától az Emese utca irányába legyen egyirányú. A kérdésben a fôváros mondja ki a
végsô szót. A kerületi Polgármesteri Hivatal tájékoztatta a fôvárost
a bizottság javaslatáról, és kérte a szükséges intézkedések megtételét. Az új forgalmi rend várhatóan a jövô év elsô negyedévében lép
érvénybe.

Gyerekeket mentettek
Riasztás érkezett a Készenléti Szolgálatok Pesthidegkúti Egyesületéhez november 28-án éjszaka. A bejelentés szerint a Gyulai Pál utca egyik családi házának tetôszerkezete állt lángokban. Elsôként a
szolgálatban lévô polgárôr járôrök értek a helyszínre, ahol három
kisgyermeket és egy hölgyet kellett mielôbb biztonságba helyezni.
Az önkéntesek irányították a helyszínre a már úton lévô tûzoltókat, és segédkeztek az oltásban is saját felszerelésükkel. A házból
kimentettek takarót kaptak a mentôk kiérkezéséig, akik a kicsiknél enyhe füstmérgezést állapítottak meg.

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
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Gazdag kulturális programok a Klebelsberg Napokon
A Klebelsberg Napok
egyik kiemelkedô eseménye idén is a Klebelsberg-díj átadása
volt. A díjat a Pesthidegkúti Városrészi
Önkormányzat alapította, és adományozza annak a hidegkúti
polgárnak, aki kiemelkedôen sokat
tesz szûkebb hazájáért. Az elismerésben
ezúttal — több mint
250 ajánlással —
Schmittné Makray
Katalin részesült.

A Klebelsberg Napok keretében Józsa Judit keramikusmûvésznek
nyílt kiállítása a Kultúrkúria Vinotékájában. A korondi születésû
mûvésznô ezúttal a Magyar Nagyasszonyok címû sorozatának
legújabb darabjait hozta el, amelyek történelmünk példaértékû,
kiemelkedô személyiségû nôalakjait ábrázolják; köztük — rögtön a bejáratnál — Tormay Cécile-t láthattuk. A tárlatot Jókai Anna Kossuth-díjas író nyitotta meg.

A szeptemberben elhunyt színmûvész elôtt tisztelgett a november 13-án rendezett Bánffy György-emlékest, amelyen a korábbi
évek Klebelsberg-napi elôadásaiból szerkesztett ªlmet is megtekinthették az érdeklôdôk. Ekkor vehették kézbe elsôként a
Bánffy György munkásságát összegzô életrajzi kötetet. A könyvbemutatón részt vett Bánffy György felesége, Sátory Matild, Jablonkay Gábor, a Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetségének elnöke, valamint Párkány László, a Bánffy György egyes szám elsô
személyben címû könyv szerzôje.

Idén Bánffy György szereplésével mutatta volna be az Evangélium Színház Madách Imre: Az ember tragédiája címû mûvét,
amelyben a kerületi színmûvész az Úr hangját szólaltatta volna meg. E feladat immár Pelsôczy László színmûvészre várt,
az Udvaros Béla rendezésében bemutatott színdarab pedig
Bánffy György emléke elôtt tisztelgett.

A Klebelsberg Kuno Emléktársaság kezdeményezésére a Kultúrkúria díszkivilágítással szerelte fel Klebelsberg Kuno bronzból öntött mellszobrát. Búza Barna szobrászmûvésznek a
parkban elhelyezett alkotását 2009-ben, a Kerület Napi programok keretében avatták fel. A díszkivilágítás ünnepélyes bekapcsolásán részt vett Erdôsi Károly, az emléktársaság elnöke, Dolhai István, a Kultúrkúria igazgatója, valamint a kárpátaljai Ráti Általános Iskola diákjai.

Immár hagyomány,
hogy a Klebelsberg
Kuno Napok a volt
kultuszminiszter emlékhelyeinek megkoszorúzásával kezdôdnek. Az emlékezés virágait idén is
elhelyezték a Villányi úton, a Budai
Ciszterci Szent Imre
Gimnázium mellett
álló Klebelsberg Kuno emlékmûnél és a
Kultúrkúria parkjában álló Klebelsbe rg-me llszobornál.
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Búcsú Zórándi Máriától
Rövid, súlyos betegség
után november 7-én elhunyt dr. Jakabné dr. Zórándi Mária, a Mag yar
Táncmûvészeti Fôiskola
rektora, egyetemi tanára,
Harangozó Gyula-díjas
táncmûvész. A kiváló
táncpedagógus hosszú ideje a hidegkúti kulturális
élet meghatározó alakja
volt.
Zórándi Máriától családtagjai, barátai, tanítványai és tisztelôi november 25-én vettek végsô búcsút a Farkasréti temetôben.

A mesternô tánca
Utazom. Három hét távol, kiszakadok a mindennapok gond- szet csalhatatlan kritikusává. Sokszor fordultam hozzá tanájaiból, a megszokottból. Még egy utolsó pillantás a leveleimre, csért, kértem, nézze meg a programtervet, mielôtt másoknak
mielôtt indulok a reptérre. És akkor, mint egy robbanás, béní- megmutatom, s ô teljes ªgyelemmel, empátiával, végtelen jóindulattal és építô szigorral mondta el véleményét.
tó rémület fog el, felfoghatatlan hír jött: „Mari elment.”
Többször dolgoztunk
Ô, aki olyan erôs, olyan
együtt, a Táncmûvészeti
biztos, olyan tiszta minEgyetem hallgatói, az ô
den körülményben, nem
növendékei voltak egytávozhat el közülünk,
egy este fôszereplôi. Utoljácsak így, ªatalon... És
ra a 2009. évi fesztivál
mégis így van. Egész utanyitóelôdásán. Akkor is
mon velem van, próbálom
tapasztalhattam azt a ritIsten akaratát megérteni,
ka tiszteletet, ªgyelmet
megnyugodni, s a fájdalirányában, amit nem lemat elfogadni.
het pusztán ranggal kicsiÓriási veszteség az ô hakarni, hiszen valóban az
lála, különleges ember volt,
ô tiszteletet parancsoló tuaki családjának biztonsádásából és tisztaságából
ga, ªatal felnôtt gyermekeif a k a d t . „ A Me s t e r n ô
nek csalhatatlan iránytûmajd megmondja” — volt
je, s egy nemzedék táncmûa válasz, amikor az ügyevészeinek megalkuvást
lôt kérdeztem valamirôl.
nem ismerô irányítója volt.
Igen, a Mesternô 19 éven
Mielôtt személyesen
át nevelte a táncosok somegismertem volna, híre 2009 augusztusában a Nyári Mûvészeti Fesztivált dr. Jakabné dr. Zórándi Mária
rát, s nemcsak a szakmátöbbszörösen eljutott hoz- növendékeinek mûsorával nyitották meg.
zám. A Honvéd Együttesben töltött éveim alatt gyakran hallot- ra tanította meg ôket, hanem emberi tartásra, belsô fegyelemtam nevét, az ország legjobb táncosai emlegették ôt etalon- re, tisztességre, a szakma iránti alázatra. Az ô „tiszta szigorúként, „Zórándit imádtam, Zórándi is meg volt elégedve, Zórán- sága” olyan útravaló, amely szerencsés emberré avatja minddi nagyon szigorú volt, de neki köszönhetek mindent, Zórándi azokat, akik találkozhattak vele.
S most mi lesz? A hatalmas ûr, amit hagyott, hogyan lesz kinem ismert lehetetlent.”
S amikor Hidegkúton elkezdtük a fesztivált megálmodni, töltve? A hatalmas ûr mellett azonban hatalmas útmutatást
majd megvalósítani, kíváncsian vártam a vele való találko- is hagyott maga mögött. Erre ªgyeljünk most mi mindannyizást. Meglepôdtem, amikor egy törékeny, csinos és szép, mo- an. Tisztesség, tartás, derû, szorgalom, kitartás, akarat, becsület. Mind, mind az ô lényébôl, életmûvébôl fakadó irányjelsolyt sugárzó ªatalasszonnyal mutatkoztunk be egymásnak.
S évrôl évre a fesztiválon, ha találkoztunk, s ô bíztatóan zôk.
mondta: jól van, nagyon jól van, akkor tudtam, hogy valóban
S míg ô az égiek seregének mutatja táncaink lépéseit, addig
jól van. Egyszerre volt mûvész és pedagógus, pályájának min- mi itt a Földön ôrizzük és kövessük tanítását, példáját.
Hedry Mária, a Kultúrkúria mûvészeti tanácsadója
den mozzanatát érezte és ismerte, így válhatott az elôadómûvé-
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Advent — koszorú nélkül
(Folytatás az elsô oldalról)
A három lila és végül a rózsaszínû gyertya
fénye a szeretet ünnepére, szeretteinkre és
embertársainkra, saját közösségünkre irányítja oly sok irányba szétszórt ªgyelmünket. Erdô Péter bíboros, prímás, érsek így ír
a városmisszióról: „Amint templomaink és
hívô közösségeink Isten jelenlétét sugározzák,
és ezzel új, értelmes, önzetlenségre hívó közösséget teremtenek az emberek között, úgy a modern nagyvárosok egészében is Krisztus személyes jelenléte és üzenete hitünk szerint emberibbé, értékesebbé teszi az egész közösség életét.”
Ennek szellemében döntött úgy négy hidegkúti plébánia: a remetekertvárosi, a máriaremetei, a széphalmi és az ófalui, hogy
nemcsak ôsszel, hanem a nagyböjtben és
az adventi hetekben is megtartja a maga városmisszióját. A hûvösvölgyi végállomáson, gyönyörû kertvárosunk és a mozgal-

Az önkormányzat által felújított, parkká
alakított új közösségi téren december
17−én felállítják Pesthidegkút Karácsonyfáját is.
*
A bensôséges és családias ünnep után a
szervezôk örömét tolvajok tették tönkre.
Negyedórával a december 4-i rendezvény
után ismeretlen tettesek eltüntették az önkormányzat által felállított adventi koszorút. Csabai Péter VÖK-elöljáró elmondta,
hogy december 11-én és 18-án is várják a
hidegkútiakat a végállomáshoz, illetve az új
parkba, de, sajnos, már a koszorút nélkülözve gyújthatják meg a harmadik és negyemas nagyváros kapujában, az augusztusban dik adventi gyertyát. Az elöljáró mindezekavatott új parkban várják a szervezôk min- hez hozzáfûzte: nem érti, kinek szerez öröden adventi vasárnapot megelôzô szombat met az, ha egy közösség ünnepét elronthatdélután az érdeklôdôket — szeretettel, ja. Az önkormányzat hivatalos útra tereli az
adventi dalokkal és otthonról hozott ªnom- esetet, feljelentést tettek a II. kerületi rendSz. Z. M.
ôrkapitányságon.
ságokkal, agapéval.

A hitélet hírei
A PESTHIDEGKÚTI EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN december
12-én 9.30 órakor családi istentisztelet lesz, 11 órakor adventi felkészülés.
December 19-én 17.30 órakor karácsonyi szeretetvendégség. December
24-én 14.30 órakor szentestei istentisztelet. December 25-én 9.30 órakor
karácsonyi istentisztelet. December 26-án 9.30 órakor ünnepi istentisztelet, Solymáron 10 órakor a református templomban ökumenikus ünnepi istentisztelet.
A PESTHIDEGKÚTI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN december
17-én 18 órakor Iªs karácsony. December 19-én 10 órakor családi karácsonyi istentisztelet a gyermekek szolgálatával, ajándékozással. December 23án 18 órakor úrvacsorai elôkészítô istentisztelet a gyülekezeti teremben. December 24-én 15.30–16 óra között karácsony esti áhítat. December 25-én
8 és 10 órakor karácsonyi istentisztelet úrvacsorával, a kórus szolgálatával. December 26-án 10 órakor karácsonyi istentisztelet úrvacsorával. December
27–30. között a gyülekezeti alkalmak elmaradnak.

Zenével a vörösiszap áldozataiért

A MÁRIAREMETEI BAZILIKÁBAN december 24-én már nincs rorate, szentmisék 7 és 10.30 órakor kezdôdnek, pásztorjáték 15 órakor. Templomnyitás 23.30 órakor. December 25-e parancsolt ünnep, a szentmisén való részvétel kötelezô, szentmisék 9, 10.30, 12 és 18 órakor. A 10.30 órai
szentmisén felhangzik Beethoven C-dúr miséje a Carmine Celebrat kórus elôadásában. Vezényel: Zimányi István. December 26.: A Szent Család ünnepe,
szentmisék 7.30, 9, 10.30, 12 és 18 órakor lesznek. A 10.30 órai szentmisén
a bazilika Werner kórusa Halmos László karácsonyi miséjét énekli.
A bazilika szabadtéri oltáránál betlehem készül. Elsô és második adventhéten elkészült az istálló, harmadik héten megérkezik József, negyedik héten
Mária, és karácsonyra pedig a jászol a benne fekvô kis Jézussal.
A PESTHIDEGKÚT—ÓFALUI TEMPLOMBAN december 24-ig
hétköznap reggelente 7 órakor kezdôdnek a roráte misék. December 24-én
23 órakor pásztorjáték, elôadják a templomba járó gyerekek, utána éjféli mise. December 25-én és 26-án 10.30 és 18 órakor lesz szentmise.

Budapest, Budapest, te csodás…
Az én Budapestem címmel nyílt kiállítás Magyar Ari és barátainak
festményeibôl november 6-án a Senectus Idôsek Otthonában.
Murvai László, az intézmény ügyvezetôje megnyitójában köszönetet mondott Magyar Ari festômûvésznek és Csabai Péter VÖK-elöljárónak a kiállítás megszervezésében nyújtott segítségéért. A Senectus 15 éves mûködése során sokadik alkalommal gyönyörködhetnek az otthonban élôk képzômûvészeti alkotásokban.

November 19-én 19 órakor Orosz Zoltán harmonikamûvész adott
jótékonysági koncertet, amelynek bevételét a mûvész a vörösiszap
áldozatai javára ajánlotta fel. Az est fôvédnöke Kozma Imre atya, a
Máltai Szeretetszolgálat vezetôje volt. A nagy sikerû esten fellépett
Zorán és zenésztársai: Horváth Kornél (ütôhangszerek), Lattmann
Béla (basszusgitár), Sipeki Zoltán (gitár), Bardóczy Attila és Kovács
Antal. Azok között, akik belépôt vásároltak az elôadásra, egy kétszemélyes görögországi és egy kétszemélyes horvátországi nyaralást sorsoltak ki az evAdria Tours Kft. jóvoltából.
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Egyesületi élet Pesthidegkúton — 2. rész

A remetei oldalon, a villanegyedek fokozatos kiépülésével, érdekvédô, úgynevezett
telekegyesületek alakultak: a Pesthidegkút-Máriaremetei Telekegyesület (1912),
a Pesthidegkút Villatelepeinek Kulturális és Közgazdasági Egyesülete (1926). Célul lakóhelyük és környékének rendezését
tûzték ki. A tagok jelentôs anyagi áldozatok
meghozatalára szövetkeztek, többek között
utak, hidak építésére, karbantartására, utcarendezésre, a vízellátás javítására, a szemétügy rendezésére, fásításra, rovarirtásra stb. A tagdíj mellett a községi pénztártól
is vártak és kaptak is segítséget, támogatást.

Még az I. világháború és Trianon kiheverhetetlen sokkját viseli magán a MOVE (Magyar Országos Véderô Egylet) Remetekertvárosi, Szögligeti, Széphalmi Sport Club
1926-os megalakítása. Célja „a MOVE erkölcsi és anyagi támogatásával, a MOVE felsôbb irányítása mellett a sport minden ágának mûvelése és nemzeti szellemû fejlesztése, a sporton keresztül a magyar nemzet lelki és testi javainak és képességeinek gyarapítása; az egyesület kebelében az … összetartás, fegyelem, kölcsönös áldozatkészség
és önsegély, valamint a keresztény valláserkölcs minél tökéletesebb meghonosítása.”
A MOVE országos elnökségének hozzájárulását az elnök, vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endre írta alá. Az 1930-ban alakult Pesthidegkúti Polgári Lövészegyesület, amely a háború után még évtizedekig praktizáló és
köztiszteletben álló dr. Forgách Ferencet
nevezte meg orvosának, alig öt éves mûködés után olvadt be a MOVE helyi sportklubjába.
Egy évvel késôbb alakult meg a Pesthidegkúti Levente Egyesület (1927), s nemcsak a községi elitet, értelmiségieket terel-

Feltehetôen a Volksbundra adott válaszként is alakult meg 30 taggal a Magyar Fajvédôk Országos Szövetségének Pesthidegkúti Csoportja (1940), szinte utolsóként,
s a megalakulásnál többet nem tudunk az
egyesületrôl. A háborús környezetben
ugyanis megváltozott a fontossági sorrend:
elôtérbe azok a sportegyesületek kerültek,
amelyek már korábban azzal a nem titkolt
céllal jöttek létre, hogy egy eljövendô háború esetére egészséges, katonáskodásra alkalmas ifjakat neveljenek.
A fent ismertetett egyesületek közé nem
sorolható, de a helyi egyesületi életet tette
színesebbé a nemes célt — az anyák és csecsemôk védelmét — maga elé tûzô Országos Stefánia Szövetség Pesthidegkúti Fiókszövetsége (1933). Tisztikarában a helyi
társadalmi elit tagjainak feleségei vállaltak
szerepet, a fôvédnökséget pedig Klebelsberg Kuno gróf felesége, Botka Sarolta vállalta.

te egy zászló alá, hanem lakosságát is. Elnöke maga a fôjegyzô, Gyulay Sándor, alelnöke Reichardt András plébános, könyvtárosa Vadkerti István tanító voltak, de a tagok
soraiban megtaláljuk Murin László orvost,
Parsch Pál állatorvost, Láng Mihály, ifj. Ormai Antal tanítókat, s mellettük Tauner Ferenc, Kretz Márton, Kretz Ferenc, Szabados János, Bauer József, Müllner Ferenc ófalui gazdákat. Sportegyesület alakult ún.
területi alapon is, mint pl. a Pesthidegkúti-Széphalmi Sportegyesület (1932), ahova a lövészetet mint sportot ûzô hidegkútiak — természetesen férªak — vétették fel
magukat. Elnöke Zimmermann Béla fôjegyzô, alelnökei Tauner Gáspár községi bíró,
Káhn György vendéglôs, Kröninger Ferenc
szódagyáros, pénztárnoka Berger Imre drogista voltak.
A remetekertvárosi polgárok mintegy 24
taggal 1934-ben alapították a Turul Szövetség Remetekertvárosi Szent László Bajtár-

Az egyesületi élet Pesthidegkúton is a
polgári életforma egyik
fokmérôjeként szolgált. Az igény az
egyesületek alapítására azt is
jelentette, miszerint a lakosok egyre
nagyobb számban érdekeik
képviseletére szövetkeztek, s a
kapcsolattartásra az egyesületi formát
tartották alkalmasnak.

si Törzs egyesületet. A tagok között egyetemistákat, hivatalnokokat, tanítókat, orvost,
állatorvost, építészt, iparmûvészt találunk.
Kifejezetten arra alakultak, hogy enyhítsék
az értelmiségiek és kétkezi munkások közötti ellentéteket. Reményeik szerint eljön
majd az idô, hogy meg fog szûnni azon állapot, miszerint „a munkás ember és a kisgazda
a „nadrágos” embert nem ismeri el, és nem szíveli.” Elsô lépésként a helyi tisztviselô réteget kívánták megnyerni, s azután a munkás- és paraszttömegeket. Ám arról, hogyan
képzelték el céljukat megvalósítani, amikor
e két utóbbi osztály helyi képviselôi közül
senki sem kérte felvételét az egyesületbe,
nem vallanak az írott források.
Az Országos Frontharcos Szövetség
Pesthidegkúti Csoportját az I. világháború
frontot megjárt katonái hozták létre 1937ben. Ôk azok, akik a Hôsök napján egyenruhában vonultak ki, karácsonyi segélycsomagot osztottak, örökös tagdíjhátralékkal
küszködtek — és sokat torzsalkodtak. A központ kiküldöttje ezért egyetértésre, kitartásra, komoly munkára buzdította a tagokat, no meg arra, hogy borítsanak fátylat a
múltra. Az újonnan választott elnök, Steller Ignác ki is jelentette, hogy mûködése
alatt a szeretet fogja vezérelni, s hogy: „Az
egész csoportot meg kell reformálni, régi jó mederben tartani, de hogy ezt a munkát elvégezhessük, magunkba kell szállnunk, elsô sorban
magunkat megreformálnunk”. Ez az egyesület volt az egyetlen, amelyet a belügyminiszter a Fegyverszüneti Egyezmény 15. pontjára hivatkozva szüntetett be 1946-ban.
A II. világháborúban az egyesületi tagok
szétszóródtak, bevonultak katonának, elestek a fronton vagy hadifogságba kerültek, a
civileket elhurcolták. Aki túlélte a háborút,
hazajött a hadifogságból, egy ideig még reménykedhetett, mint a Remetekertvárosi
Polgári Kör és a Temetkezési Egyesület életben maradt tagjai, de nem sokáig, sôt a Temetkezési Egyesület mûködését már 1945ben betiltották, mert választmányában volt
Volksbund-tagokat találtak.
A helyi egyesületek magától értetôdôen
választották vezetôiket — elnök, alelnök, titkár stb. — a helyi notabilitások közül. A
népszerûségi és tiszteleti lista elsô helyén
a község — jó ügyekben mindig aktív — plébánosának, Reichardt Andrásnak nevét olvashatjuk, ôt követte a mindenkori fôjegyzô, Gyulay Sándor, majd Zimmermann Béla, de jelentôs szerep jutott a helybéli tanítóknak, iskolaigazgatónak is.
A háború után, a negyvenes évek második felének hatalomváltása nemhogy a régi
egyesületek újraalakulásának, újak létrejöttének sem kedvezett. Mint az élet annyi
más területén, a hatalom e téren sem tûrte
az alulról jövô, s ezért számára ellenôrizhetetlen, gyanús egyesületeket, amelyek óhatatlanul magukban hordozták a demokráCzaga Viktória
cia csíráit.

2010. december 10.
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Téli mese
Ezzel a címmel jelent meg Lázár Zsóªa legfrissebb kötete, amely ismét izgalmas utazásra, Sarkcsillagvárosba hívja a kis olvasókat. A szellemes és fordulatos történetben megismerkedhetünk Batein
Kaitosszal, az északnyugati erdôk rémével és Bellatrix királylánnyal, aki mindent megtesz azért,
hogy megóvja Sarkcsillagváros békéjét. Közben a lakók izgatottan készülôdnek a Hóünnepre, melyre idén maga Hóapó is ellátogat.
A népszerû írónô meséjét Faltisz Alexandra graªkus kedves ªgurái, humoros rajzai elevenítik
meg. A kötet bemutatójával egy idôben kiállítás nyílt a Klebelsberg Kultúrkúriában, amely nemcsak
a Téli mese illusztrációiból, hanem Alexandra eddig megjelent meseillusztrációiból, illetve egyéb
publikált graªkáiból mutat be ízelítôt.
A kiállítást a könyv szerzôje, Lázár Zsóªa nyitotta meg, aki elmesélte, hogy barátságát késôbbi alkotótársával négy évvel ezelôtt elhunyt édesapjától, Lázár Ervintôl örökölte. A nagy mesemondó annak idején úgy nyilatkozott: Faltisz Alexandrának köszönheti, hogy akkor, amikor már csak felnôtt novellákat akart írni, mégis visszatalált a mesékhez. Így esett, hogy többek között Zsóªa kedvenc meséjét, a Manógyárat is a most kiállító graªkus illusztrálta.
— Nagyon komoly odaadással dolgozunk mindig együtt, de közben rengeteget nevetünk — avatta be a közönséget a könyvek
születésének kulisszatitkaiba az írónô. — A humor és az irónia az egyik legmeghatározóbb kapocs köztünk, ami a mesékben és a rajzokban egyaránt megjelenik.
A könyv a Holnap Kiadó gondozásában jelent meg. Ára 2300 Ft. A kiállítás a Kultúrkúria Barbakán termében és folyosóin látható
január 9-ig. A belépés ingyenes.

Ajándékozzon kultúrát!
A Kultúrkúria szép és tartalmas karácsonyi ajándékötletekkel várja a komolyzene és a színház szerelmeseit. A Mesterkoncertek sorozatban öt gyönyörû hangversenynek lehetnek részesei, akik megvásárolják a 2011 tél-tavaszra szóló bérletet. Február 24-én a Mozart-esten fellép Berkes Kálmán (klarinét), Varga Fruzsina (fuvola), Kovács Anikó (hegedû), Rigó Tamás (hegedû), Mohácsi Gyula (brácsa) és Balog Endre (gordonka). Mûsoron Mozart: D-dúr és A-dúr fuvolanégyese, valamint A-dúr
klarinétötöse. Március 18-án a Liszt-év alkalmából Hauser Adrienne válogat Liszt mûveibôl. Április
15-én a Grazioso Kamarazenekar tart húsvéti koncertet, amelyen Grieg, J. S. Bach, Mozart mûvei
hangzanak majd fel. Közremûködik Banda Ádám (hegedû). Vezényel Madaras Gergely. Május 13án Barokk est lesz a Budapest Barokk Együttes jóvoltából. Közremûködik Vámosi Nagy Zsuzsa (fuvola), Oláh Ainó (csembaló) és Karasszon Dénes (cselló). A bérlet utolsó elôadása, a Nyárköszöntô június 3-án lesz a Grazioso Vonósnégyes közremûködésével.
A hangversenyekre külön is lehet jegyet venni, a bérlet ára: 7500 Ft.
Szintén öt elôadásra invitálja a színházba járó közönséget a Klebelsberg központ. Februárban Maugham: Csodás vagy, Júlia címû
színmûvét a Karinthy Színház mutatja be. Márciusban a Komáromi Jókai Színház elôadásában Békeffy—Lajtai: Régi nyár címû darabját, áprilisban a Soproni Petôª Színház elôadásában Arbuzov: Kései találkozás címû mûvét, májusban pedig a Centrál Színház
vendégjátékában Vaszilij Szigarjev: Guppi címû színdarabját láthatja a közönség. A bérlet utolsó elôadása júniusban Brecht—Weil
Koldusoperája lesz, amelyet a Veszprémi Petôª Színház mûvészei mutatnak majd be. A színházi elôadásokra szintén külön is lehet
majd jegyet venni, a bérlet ára 13 900 Ft.
A Klebelsberg Kultúrkúria értesíti vendégeit, hogy december 20-tól két hétig zárva tart. Nyitás: 2011. január 3-án 7 órakor.

Dalnokklub a Kultúrkúriában
December 12-én 19 órakor ismét a Radványi—Balog—Borzsák trió várja régi hûséges és új vendégeit a Dalnokklubban. Ezúttal két
vendége is lesz az estnek, a Göncölszekér együttes, valamint Finy Petra költô (képünkön).
A Göncölszekér együttes fôként kortárs és XX. századi verseket zenésít meg. Nagyvárosi hangulatok — bérházak, éjszakai séták,
randevúk titkos búvóhelyeken —, a szerelem öröme-bánata, a költészet ügyes-bajos dolgai, a mámor pillanatai váltják egymást a dalokban, de az idôvel, az elmúlással való szembesülés, a semmivel dacoló életöröm sem hiányozhat
belôlük. Mindezt szókimondó közvetlenség, irónia fûszerezi, a fanyar szövegek a zene és az elôadásmód humorába ágyazódnak.
Az ifjú költô, író, reklámszövegíró, Finy Petra leginkább óvodásoknak szóló gyermekkönyveirôl ismert szerzô, aki szereti keverni a komolyt a komolytalannal, a felnôtt témákat a gyerektémákkal.
Kanyar munka címû, második felnôtt kötetében a személyes kapcsolatok személytelenségét mutatja be a természet képein keresztül. Harmadik felnôtt kötete Marco polója munkacímmel, mely a
Gréta garbója címû gyerekkötet folytatása lesz, a szójátékok és félrehallások gyógyító humorával
dolgoz fel tragikus, illetve tragikomikus élethelyzeteket. Az est folyamán ebbôl a két kötetbôl
hangzanak el versek.
Lackª János, a nyelvi leleményességérôl ismert költô így jellemzi pályatársát: „Finy Petra kicsit
másképp használja a szavakat, mint szoktuk, ettôl aztán a szavak is kicsit másképp használják a világot, mint ahogy szokták. Ettôl aztán kicsit megbillen a világ, pontosan úgy, mint a hinta vagy a repülô, és rögtön az égbe is repülünk vele.”
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A segítség házhoz jön

Jövôre is lesz
helyi piac

Megváltozott világunkban az idôsek gyakran érzik magukat egyedül. Problémát jelent saját
maguk és környezetük számára egészségi állapotuk folyamatos romlása. Sokszor elôfordul,
hogy a családban élô idôs, beteg emberek naphosszat magukra maradnak. Ôk kihez
fordulhatnak, ha segítségre van szükségük? A Pesthidegkúton mûködô Alapítvány a
Pesthidegkúti Idôsekért kétféle megoldást is kínál a problémára.

Jelzôrendszeres házi segítségnyújtás
24 órában
A PROSEC Kft. diszpécserszolgálatával összefogva az alapítvány lehetôséget nyújt arra, hogy a saját otthonában élô, vészhelyzetben lévô idôs, fogyatékos vagy pszichiátriai beteg helyváltoztatás
nélkül, a kezén vagy a nyakában elhelyezett jeladóval egy gombnyomással tudjon segítséget hívni. A hirtelen fellépô egészségi probléma esetén
fél órán belül nôvéri segítség érkezik. A szolgáltatás önköltségi ára havonta 15 000 forint a szociálisan nem rászorulók részére.

Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás az alapvetô gondozási és
ápolási feladatok ellátásában, valamint a gondozott és lakókörnyezete higiéniás szükségleteinek
megtartásában nyújt segítséget, az önálló életvitel fenntartása mellett. A gondozási és ápolási segítség napi négy órában igényelhetô, naponta 8–
20 óráig, hétvégén és ünnepnapokon is. Az alapítvány megkülönböztetett ªgyelmet fordít Adyliget, Budaliget, Máriaremete és Pesthidegkút lakosaira. A házi segítségnyújtás óradíja 1360 Ft a szociálisan nem rászoruló gondozottak részére.
Az alapítvány együttmûködik az Egalitas Alapítvány Támogató Szolgálatával, amely biztosítja az
arra rászorulóknak személyszállító szolgáltatását,
emellett a Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthonnal, ha az ápolási szükséglet már nem biztosítható napi négy órában, továbbá a háziorvosi és
szakorvosi szolgálatokkal.

A december 11-én tartott
adventi piacot követôen január 15-én 8 és 12 óra között lesz termelôi piac Máriaremetén. A szervezôk
mindenkit szeretettel várnak a Cserkészház kertjébe
(1029 Hímes u. 3.) a jó
hangulatú helyi piacra.

Elérhetôségek: az iroda hétfôtôl csütörtökig 9–16
óráig, pénteken 9–14 óráig fogadja az érdeklôdôket a Községház utcai orvosi rendelôben (1028
Községház u. 12.). Tel.: 274-6436.

Állati jó mesék és zenék baráti körben
A Pesthidegkút Baráti Kör ezúttal Fábián Éva énekesnôt látta vendégül a Klebelsberg Kultúrkúriában. A népszerû elôadó Állati jó mesék, állati jó zenék címû
mesés-zenés lemezébôl adott negyvenperces ízelítôt. A korábban a Neoton Família alapító tagjaként is jól ismert énekesnô — pesthidegkúti lakótársunk — és
barátai a Fôvárosi Állatkert támogatásával készítették el a közelmúltban a hatodik, legújabb, gyermekeknek szóló albumot, melyet elôadás-sorozat követ a fôvárosban és vidéken.
A jövô év elején a tervek szerint a — díszletekkel és jelmezekkel elôadott —
teljes színházi mûsort bemutatják a Klebelsberg Mûvészeti Központban.
A baráti kör következô összejövetelét december 15-én 17–19 óráig tartja a
Klebelsberg Kultúrkúriában (1028 Templom u. 2–10.), meghívott vendégek:
dr. Csabai Péter, a pesthidegkúti VÖK elöljárója és Skublicsné Manninger Alexandra képviselô.

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

Térkôakció! Tölgy tûzifa és kandallófa!
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

