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Ünnepi megemlékezés Hidegkúton

Gyönyörû napsütésben, nagy érdeklôdés közepette zajlott a Pesthi- ben. A Kiss Zenede fúvósainak játékára szép számmal érkeztek az
degkúti Városrészi Önkormányzat (VÖK) március 15-i ünnepi érdeklôdôk a kis térre.
(Folytatás a 3. oldalon)
megemlékezése a Sarlós Boldogasszony Plébániatemplom kertjé-

Összefogás a templomért, a közösségért
Közösségi összefogás és önkormányzati támogatás eredményeként évek
óta zajlik az ófalui templom megújítása. Nemrég fejezôdött be a felújítás
harmadik üteme: a templom homlokzata és a templom környezete szépült meg az idei tavaszra.
Három évvel ezelôtt a templom tornyát, egy évvel késôbb a tetôszerkezetét, tavaly a homlokzatát újították fel az ófalui templomnak, mostanra pedig elkészült a templom elôtti kis tér felújítása is. A több tízmillió forintos munkálatok elvégzését közösségi összefogás tette lehetôvé: a szükséges összeg egy részét a hívek adták össze, ezt egészítette ki az önkormányzat támogatása. Az adakozás és a felújítás koordinálást Gyetván Gábor atya
tartotta kézben, valamint Kalotai János, a világi testület vezetôje.
A felújítási munkálatokat Holman Attila és cége végezte el, aki maga is
az ófalui közösség tagja. Az építész lapunknak elmondta, hogy a templom
évek óta tartó felújítását nemcsak egy átlagos építkezésnek tekintik, hanem az felfogható egyfajta lelki, szellemi építkezésnek is. Érdekes megªgyelni a folyamatot: egy közösség elhatározza, hogy felújítja lakókörnyezetében a templomot, amely voltaképpen az óvodával, a mûvelôdési központtal a szomszédságában a hagyományos falu magja, szellemi központja. Az épített környezet megszépülése pedig visszahat a közösségre is, hiszen mióta például elkészült a templom elôtti agóra is, a hívek is sokkal
több idôt töltenek együtt, közösen beszélgetve. A felújítással megerôsödött közösségük, és az egymáshoz tartozás érzése is. Sokan segítettek például a kertrendezésben, a vízelvezetés elkészítésében. Egyébként már tervezik a következô ütem megvalósítását is, amely az ófalui templom belsô
Ld
felújítása lesz.
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KÖZÉRDEKÛ

Társadalmi szervezetek támogatása

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 bizonyos
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, 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

HIDEGKÚTI POLGÁR

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
április 21-én 17.30 óra
(tel.: 441-5143,
istvan.balsai@parlament.hu)

Pesthidegkúti Közösségi Ház
1028 Máriaremetei út 37.

Pályázat hidegkúti közösségek részére
A pályázat célja a II. kerületen belül, Pesthidegkút területén mûködô civil szervezetek támogatása, lehetôleg a szervezet tagságán
túlmutató, a lakosság szélesebb körét érintô, megmozgató programok, rendezvények, szolgáltatások támogatásán keresztül. A
kitûzött célnak megfelelôen mûködési költségekre nem ítélhetô
oda támogatás.
A pályázatokat egy példányban, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat részére címezve (1028 Budapest, Máriaremetei út
37.), „PH. VÖK. által kiírt pályázat” megjelöléssel kell benyújtani. A
pályázaton elnyert összeget a pályázó bankszámlájára utalja át az
önkormányzat. A pályázati keretösszeg: 5 000 000 Ft. Pályázni
csak 2011-ben megvalósuló (vagy már megvalósult) programokkal
lehet.
A pályázóknak a megpályázni kívánt támogatási összeg megjelölésén kívül elôre meg kell becsülniük a program teljes költségvetését, vagyis meg kell tervezniük az önrészként vagy más pályázati
forrásból bevonni kívánt önerô mértékét. A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat a teljes pályázati költségvetés maximum
50%-os mértékéig támogatja a pályázatokat. A kapott összeg felhasználásáról a pályázóknak számlákkal igazolva, meghatározott formában kell elszámolniuk 2012. január 9-ig, ellenkezô
esetben a kapott pályázati összeg visszatérítendô az önkormányzatnak. Nem kaphat támogatást az a szervezet, amely a korábban kapott támogatással nem, vagy hiányosan számolt el.
A pályázóknak beszámolójukban be kell mutatniuk a programjaikhoz tartozó teljes költségvetést, vagyis az önrész, az önerô felhasználását is ismertetniük kell valamilyen módon (számlával, természetbeni hozzájárulás vagy önkéntes munka költségbecslésével, jelenléti ívvel, jegyzôkönyvvel, tagdíj vagy egyéb hozzájárulás beªzetését igazoló bizonylattal stb.).
A bíráló bizottság a határidôn túl beérkezô pályázatokat érvénytelennek tekinti, a kiírás szerint hiányos vagy pontatlan pályázatokat hiánypótlásra kötelezheti! A bíráló bizottság fenntartja magának azt a jogot, hogy a nyertes pályázókat a beszámolók elfogadását megelôzôen a városrészi önkormányzat ülésén akár személyesen is meghallgassa.
A pályázat benyújtási határideje: 2011. április 4.
A részletes pályázati kiírás és formanyomtatvány beszerezhetô a
Pesthidegkúti Közösségi Házban (1028 Máriaremetei út 37.) vagy letölthetô a www.masodikkerulet.hu honlapról.

Az olvasó írja…
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: 2011. április
13-án 11 óráig a 316-3410-es telefon/faxszámon, vagy a ludwig.dora@masodikkerulet.hu e-mail címen.

Kedves Czaga Viktória!
Olvasva a Fél évszázada nem dobol a kisbíró Hidegkúton címû cikkét, eszembe jutott egy gyerekkori élményem: én
még láttam kisbírót!
És hallottam is, elég hangosan járt a dobjával (mi
meg követtük a testvéremmel). Majdnem minden utcasarkon megállt, egy darabig dobolt, aztán amikor kinézett egy-két lakó, jó hangosan elmondta ugyanazt a szöveget (azt hiszem, eboltásra szóló felhívás volt, a II. kerületi Tanács hirdetése). Mindez 1961 és ’65 között történt Adyligeten.
Vargáné Szutor Éva

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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„Mindannyiunk dolga, hogy szabadságunkat megvédjük”
(Folytatás az elksô oldalról)
A Himnusz közös eléneklése után a hidegkúti iskolák diákjainak rövid mûsorát tekinthették meg a résztvevôk. Elsôként a Máriaremete—Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola nyolcadikos tanulója,
Paczolay Krisztián szavalta el Petôª Sándor A szabadsághoz címû
versét, majd a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium
diákja, a tizenharmadik évfolyamra járó Schneider Árpád énekelt
az alkalomhoz illô dalokat. A Remetekertvárosi Általános Iskolából két ifjú hölgy lépett fel: az ötödikes Hajnal Dorottya és Papp Boglárka Petôª költeményét, a Nemzeti dalt adta elô.

A Kiss Zenede néptáncosainak mûsorát követôen — a forradalom és szabadságharc hôseire emlékezve — az önkormányzat, a politikai pártok és a társadalmi szervezôdések koszorúkat helyeztek
el a templom falán lévô Görgey-táblánál. A II. kerületi önkormányzat vezetése nevében Dankó Virág alpolgármester, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat nevében Csabai Péter, a Fidesz
— Magyar Polgári Párt és a Kereszténydemokrata Néppárt II. kerületi szervezete és frakciója nevében Bándy Péter és Skublicsné Manninger Alexandra képviselôk, a Jobbik Magyarországért Mozgalom
nevében Bíróné Mészáros Orsolya és Bodor Zoltán képviselô, a Nemzeti Fórum Egyesület nevében Kádár György elnök és Müller Ferenc,

Csabai Péter VÖK-elöljáró köszöntô beszédében elôször rövid
történeti áttekintést adott a ’48-as forradalom és szabadságharc
kitöréséhez vezetô világpolitikai eseményekrôl, majd felidézte a
közelmúlt március 15-ei megemlékezéseit — a jubileumi 1948-as
ünnepségtôl az ötvenes, hatvanas évekbeli ünnepségekig, hangsúlyozva a különbözô korszakok eltérô hozzáállását a magyarság e kiemelkedô történelmi eseményéhez.
— Március 15-e évrôl évre arra ªgyelmeztet bennünket, hogy a
hétköznapi gondjainkból kitekintve ezen a napon megálljunk és elgondolkodjunk, hogy mi is a szabadság — mondta Csabai Péter, aki
a kérdés megválaszolásához Petôª Sándort és Széchenyi Istvánt hívta segítségül. — Ma, amikor a szabadság mindennapjaink részévé
vált, mindannyiunk dolga, hogy szabadságunkat megvédjük, felelôsen éljünk vele, és életünket nemzeti értékrendünk szerint rendezzük be, mert csak akkor lehetünk méltó utódai sokat szenvedett
nemzeti hôseinknek — zárta ünnepi beszédét az elöljáró.

a Budai Nemzetôrség és Politikai Foglyok Országos Szövetsége nevében Knyézicski Márton és Gyöpös Tamás, a Pesthidegkúti Polgári
Körök Szövetsége nevében Zabolai Csekme Éva és Balpatakiné Gellén Andrea, a Német Kisebbségi Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Alapítvány nevében Dézsi Jánosné és Czemmel László, a Remetekertvárosi Általános Iskola nevében Hajnal Dorottya és Papp
Boglárka, a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola
nevében Nyilasi Géza igazgatóhelyettes és Paczolay Krisztián, a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium nevében Dénesné
Mike Imola, Schneider Árpád és Borsos Krisztina, a Don Bosco Nôvérek Szent Család Óvodája nevében Mészáros Istvánné óvodavezetô és Beatrice nôvér, a máriaremetei, széphalmi és pesthidegkútófalui plébániák nevében Esterházy László és Gyetván Gábor plébánosok, valamint az 1000. sz. Szent Korona Cserkészcsapat nevében Nováky Dénes és Koncz Benedek cserkészvezetôk helyezték el a
Péter Zsuzsa
tisztelet és emlékezés virágait.
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KÖZÉLET

A PESTHIDEGKÚTI EVANGÉLIKUS
TEMPLOMBAN március 31-én 18 órakor
böjti zenés áhítat lesz a Pesthidegkúti Evangélikus Énekkar szolgálatával. Templom: 1028 Ördögárok u. 9. Gyülekezeti Terem, Lelkészi Hivatal: 1028 Zsíroshegyi út 47. Fogadóórák: hétfôn és szerdán 17–18-ig. Telefon: 397-5403.
Honlap: pesthidegkut.lutheran.hu
A MÁRIAREMETEI BAZILIKÁBAN április1-jén, elsôpénteken szentmise 10.30-kor,
utána Jézus Szíve litánia, április 2-án, elsôszombaton 10 órakor rózsafüzérima, 10.30-kor
szentmise, április 3-án, elsôvasárnap 16.30tól szentségimádás lesz a kápolnában. Április
9-én lesz a templom nagytakarítása, 8–14 óra
között a férªak, 14–17 óra között a nôk segítségét várják.
A REMETEKERTVÁROSI SZENTLÉLEK TEMPLOMBAN április 8-án és 9-én
18 órakor, valamint 10-én 9.30 órakor nagyböjti lelkigyakorlat a Család évében. Az elmélkedéseket Gál Jenô érsekcsanádi plébános tartja.
Ugyanezekben az idôpontokban gyónási lehetôség lesz.

CSABA TESTVÉR ÚJABB TANÚSÁGTÉTELE. Rövid idôn belül harmadszor szólaltatta meg Karikó Éva Böjte atyát a hit alapvetô
kérdéseirôl, ezúttal az isteni tízparancsolatra
fokuszálva. A szerkesztô-riporter az Istent keresô, hitében olykor bizonytalan hívô embert képviseli, és a nevében kérdez olyan, gyakran tabunak számító dolgokat, melyekre mai tudásunk
alapján nehéz megfelelô választ találni. Szóba
kerülnek a keresztény világot mostanság oly
gyakran foglalkoztató kérdések, mint a Család
évében különösen nagy jelentôségû téma, a házastársi hûség; vagy olyan kényes kérdések,
mint a pedofília és a homoszexualitás, illetve a
fogamzásgátlás, az abortusz és az eutanázia
problémája.
Az az elembertelenedô világ, melyben most
sajnálatos módon élnünk kell, nap mint nap
szembeállítja a köznapi hívô és nem hívô embert ezekkel a lelkiismeretet is foglalkoztató témákkal.
Ezért is fontos, hogy ezekrôl folyamatosan
beszéljünk, és olyan hiteles, krisztusi értékrendet magáénak valló emberek véleményét, tanúságtételét hallgassuk meg, akik személyes életpéldájukkal mutatnak utat a halandók számára. Csaba testvér ilyen ember. Nem csak a dévai gyermekek gyámolítója és apostola, gyakorló lelkipásztor, állandóan úton lévô, lelkigyakorlatokat vezetô hiteles ferences pap, aki mindenütt hallatja a hangját, elmondja, leírja, vagy
éppen interjúkötetben, beszélgetések formájában közvetíti tanítását Jézus Krisztusról. Csaba
testvér, ahogy tette korábban az Ablak a Végtelenre és az Út a Végtelenbe címû könyvekben,
most is türelemmel és nagy szeretettel válaszol
Karikó Éva kérdéseire.
(Böjte Csaba–Karikó Éva: Iránytû a Végtelenhez — Helikon Kiadó 2011.)

Spangel Péter

HIDEGKÚTI POLGÁR

Húsz lelkes önkéntes
Pesthidegkúton egy civil csoport évrôl
évre bebizonyítja, hogy minôségi
munkát ellenszolgáltatás nélkül is
lehet végezni. A helyi önkéntesek
alkotása a Szent Korona Domb,
de bálokat, majálist és más
eseményeket is szerveznek.

Dr. Korényi Zoltán helyi lokálpatrióta — aki
hivatását tekintve energetikai mérnök, egykor mûegyetemi oktató, és neve több külföldi és hazai nagyerômû mellett, az elsô
magyar szélerômûvek felépítésével köthetô
össze — 2002-tôl lett aktív tagja a helyi polgári köröket tömörítô szervezetnek, ettôl
fogva sokadmagával mindig talál valamilyen szabadidôs elfoglaltságot, amit a közösség javára fordíthat.
— A Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetségén belül összeállt egy lelkes csapat,
amely célul tûzte maga elé, hogy városrészünkben a tagok gondolati és eszmei egyetértése alapján olyan programokat szervez,
amelyek a múlt értékeinek felfedezésével és
megôrzésével a közösségépítést szolgálják —
mondta el Korényi Zoltán. — A 20-30 fôs
maggal mûködô társaság HÖLPP néven vált
ismertté, ami nem jelent mást, mint Húsz
Önkéntes Lelkes Pesthidegkúti Polgárt.
A civil csapat tagjai saját idejükbôl, önkéntes alapon, saját és mások örömére, ellenszolgáltatás nélkül dolgoznak. Az elsô
nagy rendezvényük a 2003-ban a Balázs
vendéglôben rendezett farsangi bál volt. A
nyolcvanfôsre tervezett eseményre több
mint kétszázan jelentkeztek.
— Tiszta gondolatokkal párosított, professzionális szervezést kell nyújtani a vendégeknek, mert csak így találkoznak a résztvevôk és a szervezôk szándékai, így válhatunk hitelessé. A különbözô események lebonyolításhoz az egyetemi oktatásban és 12
évnyi külföldi munka során, három kontinens tizenöt országában szerzett tapasztalataimat tudom kamatoztatni. Úgy érezem,
hogy a felhalmozódott ismereteimet kötelességem kihasználni a közösség érdekében. Mondhatni, ez egy belsô parancs.
A rendezvények minôségét a közönség bizonyára értékeli, hiszen idén tartották a kilencedik farsangi bált a Kultúrkúriában,
több mint háromszáz fôvel. Amikor Klebelsberg Kuno mellszobrának elkészítésé-

hez gyûjtést szerveztek, a HÖLPP-t kérték
fel egy jótékonysági bált megszervezésére.
A felajánlásoknak hála, a Klebelsberg Kuno Emléktársaság, a Mûvészetbarátok Egyesülete és Kultúrkúria kezdeményezésére elkészülhetett Búza Barna szobrászmûvész alkotása, a Kultúrkúria kertjében álló, bronzból öntött miniszter-szobor.
Az önkéntes lelkes hidegkútiak
munkáját dicséri a közismert
Szent Korona Domb, amely mára
Pesthidegkút újabb szakrális helyévé vált.
— A bazilika kertjében 2003.
szeptember 12-én, Mária napján
tartottuk a Szent Korona ünnepséget, az Ember Fia Alapítvány által
létrehozott fénykorona szertartás
misztériumjátékát. A magasztos,
megható ünnepségre mintegy ötezer ember gyûlt össze a Kárpátmedence minden szegletébôl.
Negyvenen szerveztük az eseménysort,
amelynek keretében elôadásokat tartottunk, hogy minél többen megismerhessék
a Szent Korona történetét, és a magyar történelemben betöltött szerepét.
Korényi Zoltán elmondta: a vendégeket
arra kérték, hogy mindenki hozzon magával egy marék földet lakóhelyérôl, kertjébôl, szülei sírjáról, vagy egy közelében lévô
történelmi emlékhelyrôl.
— Megépítettük a Szent Korona Dombot, ahol a földet elhelyezhették az ünnepség résztvevôi. Becslések szerint jelenleg
mintegy ezer hazai és határon túli helyszínrôl van föld Pesthidegkút—Máriaremetén.
Cél volt, hogy a hidegkútiaknak minél több
kapcsolatuk legyen az országban és a határon túli területen élôkkel. A domb ôrzésérôl és gondozásáról a nagyrészt HÖLPP-tagokból álló Szent Korona Domb Ôrzôi gondoskodnak, hetesi rendszerben.
A dombhoz évente hagyományosan négy
fô eseményt szerveznek: június 4-én a Trianon-emléknapot, augusztus 20-át a határontúliakkal, szeptemberben a Mária-napi
évfordulót és karácsonykor a szenteste elôtti ünnepet. S közben újabb marék földek érkeznek.
Korényi Zoltán felhívta a ªgyelmet arra,
hogy a közösségépítô népi hagyományok
felélesztését célozza, hogy a HÖLPP már
nyolc éve majálist is szervez. A Kultúrkúria
udvarában a pesthidegkúti legények májusfát állítanak a helyi hölgyek tiszteletére.
Megemlítette még, hogy a HÖLPP-tagok
segítik a cserkészházi, Szilágyi Zsolt által
üzemeltetett helyi, termelôi piac közösségi
jellegének formálását is.
Az önkéntesek vallják, hogy a hidegkúti
embereknek az átlagosnál nagyobb igényük van a közösséghez tartozáshoz. A rendezvényekkel pedig még otthonosabbá válik a lakóhely, mert a számos program jobban összekovácsolja az itt élôket.
Sz. G.
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Mentôsök a gyerekekért
A pesthidegkúti mentôállomás munkatársai alkotják a Pesthidegkút és Környéke
Mentôegyesületet, amely most gyûjtést
szervez a nélkülözô gyerekek részére.
Az egyesület célja, hogy az ország szegényebb régióinak településein élô, gyakran
éhezô kicsiknek, ha csak egy-egy alkalomra is, de örömet szerezzen. A mentôsök a
felajánlott adományokból friss zöldségeket
és gyümölcsöket visznek majd a szegény
családoknak, ugyanakkor szívesen fogadnak tartós élelmiszert, nem használt játékokat és jó állapotú gyermekruhákat is.
— Az egyesületnek ugyan nem proªlja
az éhezô gyerekek és a nem mentôknél dolgozók támogatása, de úgy gondoljuk, hogy
segítenünk kell — mondta el Márton István
mentôtiszt. A mentôegyesület vezetôje
hangsúlyozta: tudják, hogy száz ilyen akció
sem oldja meg a rossz élethelyzetben lévôk
sorsát, de amikor azt hallják a híradásokban, milyen boldogságot szerez, ha karácsonyra egy kisgyermek banánt vagy mandarint kap, akkor bizony elszorul a szívük.
— Ha megtehetjük, hogy egy kiló banánt vásárolunk, akkor miért ne tennénk meg? Ez
nekünk szinte semmibe sem kerül, de a
gyerekeknek rengeteget jelentene.
A hidegkúti mentôsök összefogtak az Ambucar Mentôszolgálattal, velük együtt — személyesen — viszik majd el az összegyûjtött csomagokat a gyerekeknek. Az egyesület az adományozók által felajánlott — és „éhezô gyerekek”
jeligével elkülönített — pénzbôl az utolsó ªllérig zöldségeket és gyümölcsöket vásárol. A
mentôsök örömmel fogadják olyan zöldséggyümölcs boltok és üzletek jelentkezését is,

amelyek egy-egy kiló gyümölccsel szívesen támogatnák a rászorulókat.
Az egyesület tagjai szeretnének minél
több olyan településre eljutni, ahol az önkormányzat anyagi gondokkal küzd, így az
önhibájukon kívül elszegényedett családok
megsegítésére sem tudnak elegendô pénzt
fordítani.
A karitatív akció mellett a gyerekek egészségi állapotára is ªgyelnek a mentôsök. Az
adományokat szállító mentôautó személyzete a településeket járva meg is vizsgálja a gyerekeket, akik között sajnos gyakran sok a beteg, gyenge csöppség. Aki támogatni szeretné a Pesthidegkút és Környéke Mentôegyesületet, ezáltal segítve a nélkülözô gyerekeket, a felajánlási szándékot Márton István
mentôtisztnek jelezheti: Pesthidegkút és
Környéke Mentôegyesület, 06 20 349-3322, marton.istvan.mt@t-online.hu, mentoegyesulet@gmail.com. Adószám: 18149818-141, számlaszám (Budapest Bank): 1010410506342600-01003001.

Több hektár lángolt
A II. kerületi székhelyû Rózsadomb Polgárôr és Önkéntes Tûzoltó Egyesület a hatékonyabb munkavégzés érdekében régóta
együttmûködik az I. kerületi Készenléti Polgárôr és Önkéntes Tûzoltó Egyesülettel, és
Közép-Budai Önkéntes Tûzoltó Egyesület
néven aktívan kiveszik részüket a kerületekben történt tûzesetek megfékezésében
és a károk elhárításában.
Március 9-én kora délután érkezett riasztás a Fôvárosi Tûzoltóparancsnokságtól az önkéntesekhez. Kiderült, hogy Pesthidegkúton a Rozmaring kertészet mögöt-

ti területen kigyulladt a száraz aljnövényzet. Elsôként a Közép-Budai Tûzôrség
munkatársai értek a helyszínre, és megkezdték a mintegy ezer négyzetméteres területen égô tûz oltását. Idôközben felerôsödött a szél, és a lángok gyorsan terjedtek. Az oltáshoz további segítségre volt
szükség, ezért óbudai hivatásos tûzoltók
mellett az önkéntes lánglovagok munkájára is nagy szükség volt. A tûzoltó egyesület
saját jármûvével és felszerelésével segédkezett a már lakott területet fenyegetô lángok megfékezésében. A tûz oltásában
részt vettek a Készenléti Szolgálatok Pesthidegkúti Egyesületének tûzoltói is.
Közös tûzoltás
Gyakorlaton vettek részt a Közép-Budai
Önkéntes Tûzoltó Egyesület tagjai, amikor
a Fôvárosi Tûzoltóparancsnokságtól riasztás érkezett március 12-én délután. Az önkéntesek két kocsival indultak a Hideg utcába, ahol a Készenléti Szolgálatok tûzoltói
már megkezdték a kigyulladt gaz és faágak
oltását, amit a kiérkezô hivatásos tûzoltók
fejeztek be.
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ELÔADÁS A SZENT KORONÁRÓL
.A Pesthidegkúti Református Egyház
Presbitériuma szeretettel meghívja az
érdeklôdô polgárokat a következô elôadására, amelyet a Magyar Szent Koronáról és a Szent Korona-tanról tart
a volt alkotmánybíró, Zlinszky János
professzor. A rendezvény idôpontja:
március 27. vasárnap 17 óra. Helyszín: a Református Gyülekezet gyülekezeti terme (Hidegkúti út 64–66.).

TISZTÁN LÁTNI. Március 31-én
18.30-tól Stefanovszky András Tisztán látni címû könyvének bemutatójára invitálja az érdeklôdôket a Klebelsberg Kultúrkúria. A kötetben a szerzô
arra keresi a választ, hogy mi magyarázza a rosszul meghozott politikai
döntéseket és az ezeken alapuló kudarcok sorozatát a magyar történelemben. A nyílt szellemû, állandó kérdésfelvetésen alapuló érvelés több tudományágra támaszkodik. Elveti azt a
vélekedést, mely szerint sorsszerû,
hogy a magyar történelem szerencsétlenül alakult. Tézise, hogy a politikai
és társadalmi elitnek voltak olyan ismétlôdô viselkedési mintái, amelyek
nagymértékben okolhatóak a siker elmaradásáért.
A szerzô magyar-osztrák vegyes házasságból született 1960-ban. Édesapja ’56-os politikai üldözöttként Ausztriába menekült. Stefanovszky András
egyetemi diplomáját üzem- és közgazdaságtanból a European Business
Schoolban szerezte. Élt Angliában, Belgiumban, Német- és Franciaországban, Romániában és Magyarországon. A Procter & Gamble Company közép-európai volt vezérigazgatója.

SZELEKTÍV
HULLADÉKGYÛJTÉS
HALADÓKNAK. Március 28. és április 3. között tekinthetô meg a Klebelsberg Kultúrkúriában az a rendhagyó
kiállítás, amely újrahasznosított tárgyakat mutat be. A szelektív hulladékgyûjtés a fenntartható jövô szerves része, és a mi feladatunk, hogy leszámolva a régi szemléletmóddal az élet
természetes velejárójává tegyük azt.
Az Öko-Kord Országos Nonproªt Kft.
Szelektív hulladékgyûjtés haladóknak
címû kiállítása arra kívánja felhívni a
ªgyelmet, hogy a hulladékok anyagfajta szerinti gyûjtése nem hiábavaló,
a csomagolóanyagok hulladékaiból
hasznos új termékek készülnek.
A tárlat a hasonló témát feldolgozó
Kukamese címû zenés mesejáték kísérô eseménye.
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Gábriel arkangyal Pesthidegkúton
Régen várt eseménynek lehetnek tanúi,
akik május 14-én a Pesthidegkút-Ófalui
templomhoz látogatnak. Szent Gábriel közadakozásból elkészült szobrát az Élô rózsafüzér zarándoklat keretében szentelik fel.
Három éve, hogy a Pasaréti Páduai Szent
Antal Plébánia közösségének kezdeményezésére és Grácián atya támogatásával felszentelték Szent Mihály arkangyal szobrát
a Pálvölgyi Cseppkôbarlang elôtt, két esztendeje pedig Szent Rafael gyógyító arkangyal bronzformába öntött alakját avatták
fel a Korányi Kórház parkjában. Az elképzelések szerint Gábriel fôangyal szobráról tavaly hullott volna le a lepel Pesthidegkúton, de számos — fôként anyagi — ok miatt
a kezdeményezôk elhalasztották a szoboravatást. Az elsô két angyalt megformáló Csikay Márta szobrászmûvész végül nem maradt feladat nélkül, és megkaphatta a megbízást Gábriel arkangyal szobrának megalkotására.
— A gondviselés segített minket, és ha a
tervezett idôponthoz képest egy év csúszással is, de tavasszal felszentelhetik az ófalui

plébánia udvarán elhelyezett alkotást —
mondta el Husztik Lászlóné Sövegjártó Mária
pesthidegkúti keramikus mûvész, aki férjével és támogatóikkal együtt minden erôfeszítést megtett annak érdekében, hogy az
arkangyal szobrát bronzba önthessék.
— Az alkotás már a talapzatán áll, ami
miatt köszönet illet mindenkit, aki hozzájárult az 5,5 millió forintos szobor létrejöttéhez. A Szent Korona ábrázolásból is ismerôs szent Gábriel arkangyal az Isten hírnöke, az örömhír, a remény, az igazságosság
és a védelem angyala, aki hazánkat is óvja.
Gyetván Gábor, az ófalui templom, és Esterházy László, a máriaremetei bazilika plébánosa kezdetektôl fogva támogatta az elképzelést.
A helyszín megválasztásában szempont
volt, hogy itt mûködik a Don Bosco Nôvérek óvodája is, másrészt a fôvárost körülölelô, úgynevezett élô rózsafüzér lánc útvonalába esik az ófalui templom. A tervek szerint az idei zarándoklat keretében azt ófalui állomáson május 14-én szentelik fel az
alkotást.

A csodatévô kép
A török hódoltság alatt az ország más falvaihoz hasonlóan a Buda környéki községek jó
része is elpusztult. A gazda nélkül maradt
hidegkúti birtokot Kurz Ignác báró, királyi
kamarás kapta, és a „divatnak” megfelelôen 1697-ben precíz, szorgos munkához szokott német családokat telepített le, azonban zömmel csak az 1720-as években költöztek ide a katolikus vallású Rajna-vidéki
emberek.
Közöttük volt egy ªatal lány, Thalwieser
Katalin is, aki magával hozta a svájci einsidelni bencés kolostor templomában lévô
csodatévô Mária-szobor képmását, és mivel ennek tulajdonította, hogy boldog házasságot kötött egy Liezenpold György nevezetû jómódú polgárral, a képet kiakasztotta
a közeli erdô egyik tölgyfájára (a forrásokban tölgy- és kôrisfát egyaránt említenek).
A fa maradványait 1968-ban találták meg.
A legenda szerint az idôs, vak budai Forstmar asszony éppen a Boldogságos Szûz képe elôtt imádkozott, amikor visszanyerte
szeme világát — ezután indult meg a zarándoklat a csodatévô helyre.
Hidegkút ura, Terstyánszky Ignác 1783ban fából építtetett kápolnát a festmény
fölé, melyet a megnövekedett forgalom miatt a földbirtokos özvegye háromszáz férôhelyesre bôvített — a Kisboldogasszony
tiszteletére. Az évekig tartó munka idejére a székesfehérvári püspök a kegyképet a
hidegkúti plébániatemplomba vitette, és
ott a Szent Kereszt-oltáron ôrizték. 1829ben került vissza az újonnan épült kôkápolnába.

1875-ben alakult meg a Mária remete
Boldogasszony Kápolna Egylet, melynek
célja egy megfelelô kegytemplom építése
volt. Az egylet — fôleg német, óbudai és vízivárosi kisiparosok és szatócsok kezdeményezésére — Eberling Antal, Szentkuti Antal és Gallauner Károly vezetése alatt jött
létre. Páratlan tett volt az akkor Magyarországon, hogy egy templomot nem püspök
vagy földesúr, hanem a hívô közösség építtet. Külön említést érdemel Gebhardt Jozefa, aki 33 000 forintot áldozott a 100 000
forintos építkezésre.

A tervet Schönner Ferenc és Hauszmann
Alajos készítették, a kivitelezést Hauszmann Sándor építômester felügyelte. A
neogótikus stílusú templom 700 négyzetméteres. Hossza 44, szélessége 15, magassága ugyancsak 15 méter; a torony 54 méterre magasodik. Az új kegytemplomot
1899. október 1-jén szentelte fel Steiner
Fülöp székesfehérvári megyéspüspök —
Wolafka Nándor és Bogisich Mihály címzetes püspökök, nagyszámú papság és mintegy tízezer hívô jelenlétében.
A templom az orgonáját a budai királyi
várkápolnából kapta, Ferenc József császár
és Erzsébet királyné adományaként. Az orgonát Gergely Ferenc tervei szerint Gonda
Nándor építette át. A harangokat az elsô világháborúban beöntötték, ezért újakat kellett öntetni — az új harangokat Prohászka
Ottokár áldotta meg 1924. augusztus 31én.
1928 és 1950 között szervita atyák gondozták a kegyhelyet, a templomban lévô
tölgyfa (melyre Thalwieser Katalin kiakasztotta a csodatévô képet) teljesen tönkrement, maradványait elégették, de a hamuját belekeverték abba a mûanyagba, melybôl a mostani fa készült. Ezen függ ma is a
kegykép.
II. János Pál pápa 1991-ben a „basilica
minor” címet adományozta a(z egykoron
önálló) Pesthidegkúton lévô máriaremetei
templomnak. A kegyhely máig a Boldogasszony búcsújáróhelye, fô célja az ôsi Mária-tisztelet ápolása, megôrzése.
Verrasztó Gábor
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Mars a buliba!
A gyerekek és szülôk által egyaránt kedvelt Alma együttes április 15-én 17 órától ismét a
Klebelsberg Kultúrkúria vendége lesz. A népszerû, egyedi stílusú etnózenét játszó együttes
improvizatív módon kezeli a táncos-zenés együttléteket a gyerekekkel. Nemcsak a kicsik,
de a szülôk is aktív részesei és formálói a sok vidámsággal fûszerezett mûsornak. Sikerük
kulcsa a gyermeklelket megérintô ôszinteségük, valamint a „nevetô” és „táncoló” izmokat
egyaránt megmozgató képességük.
A koncertre a belépôjegy ára egységesen (gyermekek számára is): 1200 Ft. Jegyek elôvételben kaphatók. Jegyátvétel határideje: 2011. április 3. Az elôadást 1 éven aluli gyermekek
számára nem ajánljuk.

Elindultam szép hazámba…
Április 10-ig látható a Klebelsberg Kultúrkúriában Fejér István fotómûvész Elindultam
szép hazámba címû kiállítása, amely Erdélyt és a csíksomlyói búcsú pillanatait mutatja be.
— Nagyszüleim révén kötôdöm Erdélyhez; nem több és nem kevesebb a cím: ez nekem
is hazám, és szép hazám — vallja a tárlaton látható képek kapcsán Fejér István. — Erdély
számomra az igazi modell-fotós kapcsolatot jelenti. Visszabeszél, megmutatja magát, felfedi a szépségeit, örömet szerez — nekem, és azoknak is, remélem, akiknek e képeket megmutatom. Önzés ez, a magam örömét lelem benne, de rosszul esett, mikor azt vágták a fejemhez, hogy nem mondok igazat. Annyiban jogos, hogy nem a valóságot mutatom be,
hanem kiragadok belôle egy kis részletet. De én azt is igaznak hiszem. Hiszem, hogy az a
szûk szelet, amit én lefotózok abban a pillanatban, igaz. Próbálom nagyon szûkre szabni a
képek mondanivalóját: egyetlen egy gondolatot, egyetlen egy történést mondjanak el, beszéljenek tisztán, világosan, magyarul.
Aki szereti az ember közelségét, az jöjjön ide, mert itt szép, beszélgetni vágyó embereket talál, akik még megmutatják magukat. És azzal, hogy jelen vannak, hogy részt vesznek a kép születésében, örömet szereznek. Hát ezt mondanám mindenkinek: jöjjenek
ide, nézzenek szét, és legyenek nagyon ôszinték. Amikor én itt találkozom valakivel, öreggel, ªatallal — bárkivel —, csak pár percet kérek tôle, néhány pillanatot, hogy a közelében lehessek, és mindig szerencsém van, szakítanak rám idôt. Nem kérek annál többet,
minthogy a közelükben lehessek — ennyi elég a fotósnak. Utána a pillanatot önzô módon megörökítem.

Kései találkozás
A tengerparti gyógyszálló betege éjszakánként meglepô dolgokat mûvel: mezítláb mászik
az ablakon át, hogy etesse a sirályokat, és énekeljen a szanatórium holdfényes kertjében. A
fôorvos magához rendeli, hogy számon kérje, miért nem tartja be a gyógyintézmény rendjét. A nô és a férª vitájából lobban lángra a szerelem. A tisztességben megôszült férª és nô
kései találkozásának történetét mutatja be a színdarab. Bájjal és humorral, könnybôl és mosolyból szôtt mese ez a szerelemrôl.
Alekszej Arbuzov Kései találkozás címû színmûvét a Soproni Petôª Színház vendégjátékában tekintheti meg a Klebelsberg Kultúrkúria közönsége április 11-én 19 órai kezdettel.
A darabot Kerényi Imre rendezte, Tolnay Klári és Mensáros László egykori legendás szerepét most Piros Ildikó és Huszti Péter alakítja. Jegyár: 3200 Ft.

Április elsején rendkívüli eseménye lesz a Grazioso zeneszalonnak: Kocsis Zoltán lesz a vendége a népszerû sorozat ráadás-rendezvényének, amely 19 órakor kezdôdik a Klebelsberg
Kultúrkúriában.
A Garzioso Zeneszalon alig egy éve mûködik a hidegkúti kulturális központban, és máris
nagy népszerûségnek örvend. Köszönheti ezt egyrészt az ország legkiválóbb zenészeinek,
akik gyönyörû muzsikájukkal hoznak örömet mindennapjainkba, másrészt pedig annak,
hogy a háziasszony, Detvay Mária Marcella egy-egy alkalommal érdekes embereket is meghív vendégségbe. A mostani, rendkívüli alkalom igazi szenzációt ígér. Kocsis Zoltán a magyar kulturális élet meghatározó egyénisége, zenei életünk zászlóvivôje. Nemcsak nemzetközi hírû zongoramûvész és zeneszerzô, de az ország elsô zenekarának, a Nemzeti Filharmonikusoknak a fôzeneigazgatója és karmestere is. Többszörös Kossuth-díjas mûvész, aki
számos nemzetközi díjat és hazai kitüntetést kapott munkássága során.
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: PÉTER ZSUZSA

Kocsis Zoltán a Grazioso Zeneszalon vendége

8. OLDAL

HIRDETÉS

HIDEGKÚTI POLGÁR

Relax-kuckó

Elege van a hétköznapokból?
Nyugalomra, egészségre, kikapcsolódásra vágyik?
Tudta Ön, hogy a szomszédságában
megnyílt a családias hangulatú
— MINDENKI elvárásainak megfelelô —

TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT?
• Talpmasszázs — reºexológia
• Thai babamasszázs
• Thai testmasszázs
• Ma-uri masszázs
• Hát- és testmasszázs
• Fülgyertya
• Bioptron lámpás kezelés
Minden korosztályt szeretettel várunk —
Kicsiket és Nagyokat egyaránt!
Látogasson el hozzánk:
www.relax-kucko.hu
06 30 325-4590 • info@relax-kucko.hu
2090 Remeteszôlôs, Patak sétány 168.

„Egy hely, ahol csak
az EGÉSZSÉGBÔL nem engedünk!”

SIVANANDA JÓGAKÖZPONT
Hatha jóga alaptanfolyamok,
meditációs és
jógaoktatói tanfolyamok.
Jógahétvégék és táborok
minôsített jógaoktatókkal.
15 éves tapasztalat.
Információ: 397-5258, 06 30 689-9284,
joga@sivananda.hu, www.sivananda.hu
(1028 Szegfû u. 2.)
Üvegesre van szüksége, mert betört például a kirakat vagy
az ablak, vagy esetleg épp egy szép tükröt vagy hôszigetelt biztonsági üveget szeretne?
Akkor ne késlekedjen, hívjon engem bizalommal.
Szolgáltatásaim:
— üvegezés
— betörésvédô, hô- és fényvédô fóliázás
— tükörkészítés
— edzett zuhanyajtók
— hôszigetelt biztonsági üvegek
— hagyományos keretbe hôszigetelt biztonsági üvegezés
— kirakatüvegezés
— csiszolt üveg
— helyszíni üvegezés
Biztosítás esetén a biztosító felé számlaképesség!
Horváth Attila üveges
Tel.: 06 20 357-2106, 275-7479
E-mail: uveges_horvath@yahoo.ca

