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Háromszáz esztendeje Pesthidegkúton
Német telepesek érkezése a budai hegyek közé (Hans Faul: Die neue Heimat címû regényébôl)

A pesthidegkúti németek elôdeik letelepedésének 300. évforduló- a már hagyományosnak mondható Német Nemzetiségi Nap keját, valamint az egyházközség fennállásának 275. és a kitelepítés retében gazdag programsorozattal emlékezik a többszörös év65. évfordulóját ünneplik idén. A II. kerületi Német Kisebbségi fordulóról.
(Folytatás a 4. oldalon)
Önkormányzat és a Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Alapítvány

A Templomkerti Esték jubileuma
Öt éve, 2006 nyarán adott a Máriaremetei
kegytemplom szabadtéri oltáránál koncertet a Kormorán együttes. Óriási sikere volt
a fellépésüknek; Bôdey Sándor és felesége,
Katalin ekkor döntötték el, hogy a különleges hangulatú helyszínre programsorozatot szerveznek, érezték ugyanis, hogy a hidegkútiak vágynak az igényes és jó elôadásokra. A szándékot hamarosan tett követte, 2007 tavaszán már összeállt az elsô évad
fellépôinek névsora. A szervezôk ma is hálatelt szívvel emlékeznek az elsô fellépôre,
Bánffy Györgyre (képünkön), aki haláláig
lelkes segítôje, közönsége és résztvevôje
volt a Templomkerti Estéknek. Kezdetektôl mellettük állt Schmitt Pál és felesége,
Makray Katalin, aki azóta is állandó háziasszonya a rendezvényeknek.
(Folytatás a 3. oldalon)

Kerületünk díszpolgára, a tavaly elhunyt Bánffy György Kossuth-díjas színmûvész
elsôként lépett a Templomkerti Esték színpadára.
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KÖZÉRDEKÛ

Jótékonysági gála az Ökuban

KÖZÉRDEKÛ ADATOK
Az önkormányzat Hidegkúton

Lakosságszolgálati és
Okmányügyintézôi
Csoport Pesthidegkút

Városrendészet Pesthidegkúti Kirendeltség

HIDEGKÚTI POLGÁR

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

Mûvészeti gálaestet rendeztek június 8-án szerdán
az Ökumenikus Általános Iskolában. A rendezvényen
zömében az iskola tanulói és tanárai, valamint volt diákjai
léptek fel, de néhány vendégmûvész is tiszteletét tette.

Az elsô jótékonysági gálaestet 2006-ban tartották; az idei évben
6. alkalommal nyitotta meg kapuit a rendezvény, hogy a kimagasló
mûvészi igénnyel elôadott prózai és zenemûvekkel különleges élvezetet nyújtson az oda látogatóknak. A belépés díjtalan volt, de
felajánlásokat elfogadtak — az így összegyûjtött összeget az iskola
által támogatott csíkcsomortáni csángó ház gyermekeinek táboroztatására fordítja az intézmény vezetôsége. A szervezést és a lebonyolítást évek óta az intézmény néhány lelkes tanára végzi, önkéntesen.
Csere István igazgató köszöntôjében elmondta: „A rendezvény évrôl évre eredményesebb. Olyannyira sikerült elnyernünk az emberek
együttérzését, hogy a tavalyi esztendôben, elsô alkalommal, a gyerekeket itt Magyarországon láthattuk vendégül.”

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

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
június 23-án 17.30 órakor
(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: 2011. augusztus 3-án 11 óráig a 316-3410-es telefon/faxszámon,
vagy a ludwig.dora@masodikkerulet.hu e-mail címen.

Rómeó és Júlia átirat — a képen Kocsisné
Ádám Zsuzsa és Géczy Árpád (tanárok)

Szilasi Dávid
zongorázik

A siker idén is kézzelfogható volt. A gálaest nagyon sok érdeklôdôt vonzott, az intézményhez valamilyen formában kötôdô családok, valamint a környéken élôk sokasága jelent meg.
Az esti mûsorra az iskola énekkara hangolta rá a megjelenteket,
majd egy ªlmösszeállítás következett a csángó gyerekek táborozásakor bemutatott mesedarabról, melynek premierjére korábban
az I. kerületi Polgármesteri Hivatal aulájában, a Budai Várban került sor. A továbbiakban az iskola tehetséges, jelenlegi és volt diákjai szórakoztatták a közönséget — egy zenei összeállítással. A
klasszikus hangszerek mellett egy különlegességet, a marimbát is
megszólaltatták. A választott mûvek zömében olyan zeneszerzôk
munkái voltak, akiknek tevékenysége, munkássága szorosan köthetô az iskola által is képviselt értékrendhez, valamint hagyományôrzô tevékenységhez. A zenei csokor után prózai elôadásokat,
majd táncbemutatót láthatott a közönség.
Végül, az elhalkuló vastaps után a Rómeó és Júlia a tanáriban címû humoros átiratot adták elô az iskola pedagógusai. A rendezvény kiváló hangulatban ért véget. A hagyományt folytatva, a szervezôk a következô évben is megrendezik a gálát, melyre minden érKondás Balázs
deklôdôt szeretettel várnak.

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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Gálamûsor: hagyomány és megújulás
(Folytatás az elsô oldalról)
A jótékonysági programsorozat a II. kerületi
önkormányzat támogatásával valósul meg, az
estek fôvédnöke immár ötödik éve Láng Zsolt
polgármester, akit idén új szerepben láthat a
július 2-án a templomkertbe kilátogató közönség.
— Kiderült, hogy Makray Katalin július 2án egyéb elfoglaltságai miatt nem tudja vállalni az elmúlt 5 évre emlékezô gála mûsorvezetôi szerepét – tudtuk meg Láng Zsolttól –,
ezért a szervezôk megkérdezték, lennék-e én
az este házigazdája. Azonnal igent mondtam a
megtisztelô felkérésre. Nem mintha olyan
nagy lenne bennem a szereplési vágy, de a
Templomkerti Esték sikere Pesthidegkút és a
II. kerület büszkesége. A manapság oly ritka
pozitív történetek egyike: ahogy egy civil gondolatból közösségi esemény és tradíció válik.
Örülök, hogy a II. kerületi önkormányzat és jómagam részese lehetek ennek a szép történetnek. Július 2-án – Balázs Péter rendezésében
– láthatjuk a színpadon Balázs Fecót, Császár
Angelát, Cseke Pétert és Sára Bernadettet, a Csillagszemû Táncegyüttest, ifjabb Csoóri Sándort
és népzenekarát, Ferencz Évát, Hûvösvölgyi Ildikót, Jókai Annát, Melocco Miklóst, Pitti Katalint,
Raduly Józsefet, Sáfár Mónikát és Szvorák Katit.
A névsor – úgy hiszem – önmagáért beszél.
Óriási megtiszteltetés számomra velük együtt
színpadra lépni – tette hozzá Láng Zsolt.
Július 9-én is bizonyára megtelik a templomkert szabadtéri oltára elôtti tér. A Csík zenekar és Presser Gábor közös koncertjére várják a közönséget. A belépés továbbra is ingyenes, de ahogyan eddig is, ezután is elfogadnak felajánlásokat, amelyekbôl a bazilika beti
rendezési tárgyait újítják fel.

Mosbachban jártunk
Iskolánk, a Máriaremete—Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola 2001 óta áll hivatalos partnerkapcsolatban a Mosbachban – lakóhelyünk németországi testvérvárosában – mûködô Müller—Guttenbrunn iskolával. A kapcsolat lényege, hogy évente felváltva egy
15– 20 fôs, 12–14 éves gyerekekbôl álló csoport látogatja meg a másik felet, és tölt el egy hetet a vendéglátó családoknál elszállásolva.
Eddig öt alkalommal voltunk házigazdák, és ugyancsak ötször kerestük fel a több mint 900 km-re lakó partnereinket.

Célunk — a németül tanuló gyermekek nyelvgyakorlása mellett
— a testvérvárosok közötti kapcsolat ápolása, a hidegkúti németség történetének továbbadása. A kapcsolatot kezdettôl fogva támogatja a II. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat, amit ezúton
is köszönünk nekik.
Idén május 9. és 14. között huszonöten élvezhettük házigazdáink vendégszeretetét. Legtöbb diákunk életében elôször volt magára utalva külföldön, és mindegyikük nagyszerûen helytállt. Az iskolai óralátogatások mellett házigazdáink nagyon tartalmas programokról gondoskodtak: a közös sport (bowling és kerékpártúra) és
városnézés (Mosbach és Heidelberg) mellett fogadta csoportunkat Michael Jann polgármester, aki elmesélte a legfontosabb tudnivalókat a városról. A már tradicionálisnak számító csütörtöki
„Gastgebertag” (vendéglátók napja) során a családok szerveztek
programokat, így sokan eljutottak a sinsheimi technikai múzeumba, míg mások egy közeli élményparkba mentek vendéglátóikkal.
A négy nap villámgyorsan eltelt, és hosszas búcsúzás után indult
velünk a busz hazafelé. Útközben még megnéztük a Walhallát,
majd késô este a szülôk nagy örömére megérkeztünk Hidegkútra.
Német partnereink örömmel fogadták meghívásunkat 2012 májusára, így jövôre újabb csoportnyi mosbachi gyerek szerezhet majd személyes élményeket Budapesten.
Marosvári István némettanár
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Hármas évfordulóra emlékeznek a hide
(Folytatás az elsô oldalról)
Harmadik alkalommal tart Pesthidegkúti
Német Nemzetiségi Napot a hidegkúti német kisebbség. A programsorozattal ôseik
egyik legkiemelkedôbb ünnepségére, a
templombúcsúra emlékeznek. Az ôsi helyi
szokást mintegy húsz éve kezdte el feleleveníteni a Pesthidegkúti Német Nemzetiségi
Alapítvány és a kerület sváb kulturális hagyományait szintén ôrzô Német Kisebbségi
Önkormányzat. A hidegkúti vallásos sváb lakosság minden évben megünnepelte a
templomszentelés évfordulóját. Az ünnepséget összekötötték a hidegkúti búcsúval,
melyet Sarlós Boldogasszony — július 2-át
követô — hétvégéjén ünnepeltek. A búcsú
délelôttjén minden évben a templom felszentelésére emlékeztek, majd a két napig
tartó ünnepségen a vidámságé és a táncé
volt a fôszerep. A mulatság része volt, hogy
árusok és szatócsok érkeztek, akik körhintát, céllövöldét, valamint célba dobó bódékat építettek, sátrakat állítottak fel, ahol különbözô gyerekjátékokat, vattacukrot és mézeskalácsot árultak. A vendéglôkben a hi-

Július 2., szombat

degkúti rézfúvósok fáradhatatlanul fújták a
talpalávalót. Ha a békebeli hangulatot teljes
egészében már nem is tudják visszavarázsolni a szervezôk, de elôdeik hagyományait tiszteletben tartva megemlékeznek a pesthidegkúti svábok történetérôl, életérôl és tragédiájáról.

Hidegkút kialakulásáról, fejlôdésérôl: három
évszázad térképeibôl nyílt kiállítás a Kultúrkúriában június 3-án.
A betelepülés elsô évszázadának végére
már kialakult faluszerkezetet a természeti
adottságok – hegyek, völgyek, de leginkább
patakok, vízmosások, árkok – határozták
meg, máig hatóan. Döntô tényezônek bizonyult a falu egyetlen fôutcája is, amely rákényszerítette a lakosokat arra, hogy hidat
építsenek az út mentén húzódó mély árok felett. Jóllehet az út bal oldalán – a mai Gazda
utcától a máriaremetei elágazásig – házak sora húzódott, a falu központja a jobb oldalon,
az ófalui templom körül és a Gazda utca bal
oldalán alakult ki. Meg kellett tehát teremteni a kapcsolatot mind a Templom és Gazda
utca, mind a fôút lakosai között. A két hidat a
XVIII. század hetvenes-nyolcvanas éveiben
készült térképek már föltüntetik.
A helytörténész számára igazán izgalmas
adatokat azonban az úgynevezett úrbéres

Magyar–német nyelvû szentmise az ófalui
templomban

11.00:

Emlékmûavatás, szentelés és koszorúzás —
A letelepedés 300. évfordulójának tiszteletére emlékmûvet avatnak az ófalui templom
kertjében.

12.00:

Német nyelvû utcatábla-avatás a Gazda utcában (Hidegkúti út sarok)

15.00:

Emlékmûsor az Ökumenikus iskolában (1028
Községház utca 10.) — Az ünnepi mûsorban
közremûködnek: a Fillér utcai iskola tánccsoportja, a Klebelsberg Kuno és az Ökumenikus iskola diákjai, dr. Czaga Viktória helytörténész, a Német Dalkör, a pesthidegkúti Német Tánccsoport, valamint a mosbachi tûzoltózenekar.

19.30:

Sváb Bál a Klebelsberg Kultúrkúriában — Jó
hangulatú batyus bál zenével, mûsorral, tombolával, italokkal és ªnom falatokkal. A zenét
a solymári Nosztalgia Party zenekar szolgáltatja. Fellép a Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Tánccsoport. Belépô: 600 Ft.

szeg

Amirôl a térkép mesél

Hidegkút úrbéri felmérési térképe, 1813. Részlet.

9.30:

térképek tartogatják. Ezek mutatják ugyanis
a falu határát, a szántók, rétek, legelôk, erdôk fekvését, felosztását és birtokosait, például azt, hogy Hidegkúton a szôlômûvelés a
XIX. században fokozatosan visszaszorult,
igazolva azt az „oral history” adatot, hogy a
falu határában nem volt érdemes szôlôt mûvelni, hogy a hidegkúti bornak nem volt jó a
híre, sôt. Egy-egy dûlônév mára rég eltûnt
mesterség jelenlétét igazolja, vagy ma még
mindig mûvelt iparágét, mint például a kôés kavicsbányászatét. A birtoktérképek — a
falu határának ábrázolásán túl — megnevezik a falu földesurait (Turcsányi, Szunyogh,
1815), a határos településeket (Terrenum
Solmariense, Vetero-Budense/Óbuda, NeoBudense/Buda), és felsorolják a házat bíró
jobbágyok neveit is.
Ha kíváncsiak vagyunk, hogy 1813-ban
kik, hol lakták a falut, akkor Pesthidegkút
1813-ban készült részletes úrbéri felmérési
térképét kell faggatnunk. A színes, kéziratos térkép a jobbágyok neveinek feltüntetése mellett az épületek alaprajzát, az udvarok, telkek méreteit, a patakokat, hidakat, a
mára már eltûnt tavat is ábrázolja. Számos
ismerôs család nevével találkozhatunk a kétszáz éves dokumentumon, például: Tauner,
Balás, Thalvieser, Gutmayer, Berger, Kretz
(Krätz), Holczinger, Murber, Kellner, Erdôfy, Helter, Stadtmüller, Serer, Gungl
(Kungl), Steinemann. Közülük kerültek ki a
falu választott bírói, esküdtjei, községházi
alkalmazottjai. Ôk formálták Hidegkút jelenét, azaz múltját…
Czaga Viktória helytörténész

Július 3., vasárnap
10.30:

Magyar–német nyelvû szentmise az ófalui
templomban, majd megemlékezés a templom kertjében az egyházközség fennállásának
évfordulója és a kitelepítés évfordulója alkalmából.

13.00:

Kiállítások a Kultúrkúriában:
n A Holl család kovácsmûhelye
n Hidegkút 300 éve térképeken

16.00:

Fogadás a Német Házban (1028 Gazda utca 20.)

Hidegkúti
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degkúti németek július elsô hétvégéjén
A Németalföldrôl Hidegkútra
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kúti búcsú
A Klebelsberg Kultúrkúria a hagyományos Hidegkúti búcsú programjaival csatlakozik az
ünnepségsorozathoz. Július 2-án 19.30 órától sváb bál veszi kezdetét a Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Alapítvány és a Kultúrkúria
rendezésében.
A zenével, mûsorral, tombolával, italokkal
és ªnom falatokkal gazdagított batyus bálhoz a zenét a solymári Nosztalgia Party zenekar szolgáltatja, fellép a Pesthidegkúti Német
Nemzetiségi Tánccsoport. Belépô: 600 Ft.
Másnap, július 3-án 15 órakor a gyermekeké lesz a fôszerep, hiszen akkor nyitja meg kapuit a Hidegkúti Gyermekbúcsú. A gyerekeket a Zirano Bábszínház elôadása, a Katáng
együttes zenés mûsora, a Bóbita Bábszínház
mesekertje, kézmûves és zöld játszóház, a Sziluett Mûhely játéktára, arcfestés, hempergô,
valamint logikai és ügyességi játékok várják.
A belépés díjtalan.

A XVII. század elején a bécsi udvar — a török
kiûzése után — arra az elhatározásra jutott:
sürgôsen dolgos kezekre van szükség ahhoz,
hogy az országot felvirágoztathassák. Ügynököket bíztak meg azzal, hogy földmûveseket
és iparosokat toborozzanak a Németföldrôl.
Hidegkút a korona kincstárnokának,
Kurtz János Ignác bárónak a tulajdonába került, aki 1710-ben megkezdte a település
tervszerû újratelepítését, és 1711. július 5én szerzôdést kötött tizenkét német telepessel. A telepesek javarészt a Fekete erdôbôl,
Frankföldrôl, a Rajna-vidékrôl, valamint az
ausztriai Neudorfból és Stockerauból érkeztek. Az 1715-ös népszámlálásnál 11, öt évvel
késôbb 12 adóªzetô család élt Hidegkúton.
Kurtz báró halála után a település több földesúr kezébe került. A további betelepítést
támogatta a Péterffy, a Tersztyánszky, a Szunyogh, a Steinbach és a Jankovics család is,
akiknek a tulajdonába került Hidegkút.
1725-ben már 33 német háztartással találkozhatunk, 1770-ben pedig az elsô földösszeírás során már 71 földmûves, 39 kisháztulajdonos és 15 tulajdon nélküli háztartás volt Hidegkúton. A hidegkútiak 1720ban kezdték meg a mai plébániatemplom újjáépítését. Az elsô hidegkúti templom 1260
körül épült fel, a mostani plébániatemplom
ennek a XIII. századi épületnek az alapjain
áll. A solymári templomkönyvek szerint a
hidegkúti templom Solymárhoz tartozott,

csak 1736. október 22-én lett önálló plébánia, azóta vezet önálló anyakönyvet. Sarlós
Boldogasszony tiszteletére szentelték fel.
Súlyos csapás érte Hidegkutat 1739-ben: a
faluban tombolt a fekete pestis. 1840-ben a
községet ismét szerencsétlenség érte: egy
tûzvész a falu nagy részét elpusztította. Hidegkút lakossága 1830-ban 994 fôre tehetô,
1850-ben pedig már 1016 fôre növekedett.
1867-ben végezték el a dûlôszabályozást,
majd három évvel késôbb eltörölték a tizedet. Hidegkúton 1900-ban 1559-en, tíz év
múlva 2300-an, 1941-ben pedig már 8258an éltek, közülük 1545-en német származásúak voltak, és döntôen Ófalun éltek.
Hidegkút az I. világháborúban 72 elesett
katonát gyászolt, akiknek tiszteletére
1931-ben emlékmûvet szenteltek. A vesztes II. világháborút követôen 1946-ban a
hidegkúti svábokat két transzportban kiutasították Nyugat-Németországba. Az elsô
transzport május 7-én indult Solymárról
1058 hidegkúti svábbal, és május 13-án érkezett meg Neckarzimmerbe. A kitelepítetteket a Neckar-völgy és Odenwald településeire osztották szét. A második szállítmány
263 hidegkútival május 8-án indult, és május 23-án érkezett meg Vilshofenbe. A kitelepítettek javarészt Mosbachban, Mannheimben és Heidelberg környékén találtak
új otthonra. A Pesthidegkúton élôkkel mai
napig szoros kapcsolatot ápolnak.
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Felelôsséggel élni
Kurucz Gyula következô regénye Máriaremetérôl szól
Kurucz Gyula saját megfogalmazása
szerint ªrkász. Máriaremetén lakik egy
csendes utcában. A debreceni
egyetemen diplomázott, volt
pedagógus, dramaturg,
segédmunkás, nevelô, fordító, az MTV
gyakornoka, szabadúszó író. 1980 és
1990 között a Bücher aus Ungarn
fôszerkesztôje, majd számos tisztsége,
megbízatása mellett elôbb a berlini
Magyar Kultúra Háza, késôbb pedig a
stuttgarti Magyar Kulturális Intézet
igazgatója. 1999-ben nemzetközi
kultúrdiplomáciai és irodalmi
tevékenységéért megkapta a Magyar
Köztársasági Érdemrend
tisztikeresztjét.

Csaknem húsz évig nem publikált. Miért?
Mert fontosabbnak tartottam a saját karrierem építésénél azt, hogy a magyar kultúrát és hazámat szolgáljam külföldön. Tükörben a halál címû regényem – melyet sokan
önéletrajznak hisznek – 2009-ben jelent
meg, és a múlt kegyetlen sorscsapásairól
szól. Arról a korról, melynek öröksége a
mai társadalom életérzésére is rányomja
bélyegét. Az emberek annyira sajátjuknak
tekintik a történetet, hogy egyik soproni olvasóm, aki szintén megélte, illetve túlélte a
rendszert, megkérdezte: honnan ismerem
én az ô családját?
Ön viszont szabolcsi…
Édesanyám 1944-ben csak megszült
Nyíregyházán. Egy Buj nevû kis faluban
nôttem fel, ahol még mûködött az évszázadok alatt kialakult közösségi önszabályozás: a családi nevelés, a tisztesség, a becsület, azok az alapértékek, amelyekre felépülhet — és csak kizárólag ezekre épülhet fel —
a mindenkire vonatkozó értékrend. Azóta
sokat utaztam, éltem külföldön, de nem

azért, mert elvágyódtam, hanem mert azt
akartam, hogy kívülrôl tisztábban lássam
és megmérjem a magyarságot, saját magyarságomat.
Mikor költözött Budapestre?
1968 szeptemberében, amikor nem kaptam meg a tanársegédi állásomat a debreceni egyetemen, mert „antimarxista témát”
kutattam. Ezután három évig albérletrôl albérletre vándoroltam. Hetvennyolcban
megnôsültem, 1984-ben megszületett Balázs ªam, ekkor Kelenföldön laktunk, a
gyermek felneveléséhez túl kicsi lakásban.
Alkalmas helyet keresve jöttünk ide Máriaremetére is, és a Szegedi Róza utcában megvettünk egy félkész házat, amit másfél év
alatt a saját kezünkkel fejeztünk be.
Miért Máriaremetére esett a választásuk?
Akkor még nagyon olcsón lehetett itt telket venni, építkezni, mivel nem volt se gáz,
se csatorna, se telefon. Emlékszem, a Zsíroshegyi úton volt a környék egyetlen telefonfülkéje, az emberek pedig várták a soru-

kat. Viszont igazi közösség formálódott a
kispénzû, megszállott értelmiségiekbôl.
Barta Gáborral, Oláh Jánossal és néhány barátunkkal 1989-ben elindítottuk a Hidegkúti Híreket, hogy saját erejére, felelôsségére
ébresszük a lakosságot, és hogy, többek között, megakadályozzuk az addig védett — a
települést körülvevô — máriaremetei
dombkorona beépítését. A kilencvenes
évek közepére közmûvesítették az utcákat.
A környezet befolyásolja munkájában?
Kétségkívül. Hiszen, mint író, szükségszerûen esztéta is vagyok, a dolgozószobám
ablaka a Nagy-Hárs-hegyre néz, ami állandó, igazi örömforrás. Nem nagy a kertünk,
de örülök, hogy magam termelem meg az
ehetô, méregmentes gyümölcsök, zöldségek egy részét, bár a rigók többet esznek a
meggybôl, a hangyák pedig az eperbôl,
mint én. Nagyon szeretek itt lakni, a természet közelsége számomra alapvetô szükséglet.
És ez mennyire jelenik meg a regényeiben?
Teljesen. Mindenhol ott van. Következô
könyvem pedig, amely valószínûleg már
csak jövôre jelenik meg, igazi máriaremetei regény lesz, itteni helyszínnel, szereplôkkel. Egy idôs ember szembenézése a riasztóan modern korral — és benne változatlan önmagával.
Beszélgetésünk apropója viszont a Léggömbhuszárok, melyet az idei Könyvhétre
adtak ki. Mirôl szól?
Furcsa, groteszk ªkció. Egy megszállottan tisztességes ember története, aki egy
korábban elkövetett, kisebb botlásáért vezekel, azt próbálja örökké jóvátenni. Abban hisz, hogy minden cselekedetünkért felelôsek vagyunk, és ha vétettünk az emberi
és az erkölcsi törvények ellen, azt többszörösen kell visszaªzetnünk a közösségnek,
társadalomnak.
Verrasztó Gábor

Hidegkúton a bakterház
„Tudom én jól, az a baja a világnak, hogy nem tehénpásztorok kormányozzák. Ha én valamikor miniszter leszek, mindent a visszájára fordítok. A csôsztôl elveszem a bunkósbotot. A pofonokat végképp eltiltom. Aki vét a törvény ellen, felpofoztatom a bakterrel. Az ország vászontarisznyájára lakatot tetetek, nehogy kilopják belôle a pénzt. Ha én leszek a fô, nem lesz panasza a szegény embernek, mert még a Bundás kutyának is akkora pampuskát juttatok, mint a
két öklöm. Törvénybe iktatom, hogy palacsintán köll élni a tehénpásztornak.”
Rideg Sándor legendás mûvének, az Indul a bakterház címû regényének színpadi változatában együtt nevethetünk Bendegúz csínytevésein, végigkísérhetjük, ahogyan borsot tör a bakterház lakóinak orra alá.
A Veszprémi Petôª Színház vendégjátékát június 20-án (esônap: június 22.) 20 órától láthatja a Klebelsberg Kultúrkúria közönsége. A fôbb szerepekben Meszléry Judit, Eperjes Károly és
Ôri Ádám látható, az elôadást Bereményi Géza rendezte.
Az elôadást 12 éven aluli gyerekek számára nem ajánlott. Jegyár: 3600 Ft. Internetes jegyrendelés a jegyrendeles@kulturkuria.hu e-mail címen vagy a www.kulturkuria.hu honlap
adott rendezvényéhez tartozó oldalán lehetséges.
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Utcabállal az összetartó lakóközösségért
Az elmúlt évek tapasztalatán felbuzdulva,
idén is bált tartottak a Szepesi utca volt és
jelenlegi lakói. A ªnom falatok közös elfogyasztása mellett a beszélgetésre is jutott
elég idô. A szervezôk szerint egy-egy utcai
piknik segít közösséget formálni az egymás
mellett élôkbôl.

nagy bográcsban pincepörkölt fôtt. Az utca
egész estig az ott élôk fórumává vált, amit a
gyerekek sem bántak.
Az utcabál kezdeményezôi – Békési Ferenc, Kandra Lajos, Mátyus Dezsô és Zsoldos
Géza – mindent megtettek, hogy az elôzô év
pozitív tapasztalatai után az idei összejöve-

ve) legfeljebb barátságosan intünk egymásnak, de alig beszélünk – mondta el
Békési Ferenc. – Úgy véljük, fontos, hogy
a mai világban kicsit közelebb kerüljenek egymáshoz azok, akik ténylegesen közel élnek egymáshoz. A nyár eleji szombat délután remek alkalom volt arra,

Még a szeszélyesen rossz idôjárás sem
tudta megtörni a Szepesi utca lakóinak lelkesedését. Hiába dörgött és villámlott, hiába áztatta az utcát újra és újra egy-egy zápor, a lakók kitartottak: június 4-én utcabáloztak. A pesthidegkúti hangulatos közterület délutánra új köntösbe öltözött. A házak
között, ernyôk alatt roskadoztak az asztalok a házi sült-fôtt ételek és sütemények
alatt — és persze az sem titok, hogy egy

tel is jól sikerüljön. Ehhez persze minden
lakó támogatására és fôként részvételére
szükség volt. A kezdeményezés fontosságát
és idôszerûségét jelezte, hogy az idei utcabálon is részt vett Csabai Péter, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat elöljárója.
— A bál megszervezésével már tavaly
is az volt a célunk, hogy jobban megismerjük egymást, hogy találkozzunk azokkal, akikkel egy-egy reggel (autóban ül-

hogy az idôsebbek és a ªatalabbak, illetve a gyerekek is közös nevezôre jussanak,
beszélgessenek; külön öröm az, hogy a
nap folyamán lényegében mindenki megfordult a pikniken.
A bál kezdeményezôje reméli, hogy a Szepesi utca példája ragadós lesz, és a kerületben mind többen döntenek úgy, hogy közösségformáló programokat szerveznek.
Megéri a befektetés.

Táncra hívnak a németek
A Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Tánccsoportba várják olyan — elsôsorban hidegkúti
— ªatalok jelentkezését (16–17 éves kortól akár 45 éves korig), akik közelebbrôl szeretnék megismerni a sváb hagyományokat, és szeretnek táncolni. A táncoktatást hetente
szerdánként 18–19 óráig tartják a Klebelsberg Kultúrkúriában (1028 Budapest, Templom utca 2–10). Érdeklôdni a nemet.haz@freemail.hu email címen lehet, továbbá a
táncoktatás idôpontjában a helyszínen (júniusban vagy a nyári szünet miatt legközelebb szeptemberben).

Rockballada a Kultúrkúriában
Novák Ferenc Kossuth-díjas koreográfus (képünkön) nemrég ünnepelte 80. születésnapját. A Klebelsberg Kultúrkúria a Szörényi—Bródy szerzôpáros Kômûves Kelemen címû
mûvének bemutatásával tiszteleg a magyar táncmûvészet élô legendája elôtt.
A rockballadát Novák Ferenc koreográªájával a Marosvásárhelyi Színház és a Maros
Táncegyüttes vendégjátékában június 21-én 20 órától láthatja a közönség.
A mûvet a Pesti Színházban mutatták be Marton László rendezésében és a Kormorán
együttes közremûködésével. Nagylemezen 1982-ben jelent meg. A Kômûves Kelemen
drámai balladája ezúttal a színház, a tánc és a zene nyelvén elevenedik meg a kiváló
együttesek tolmácsolásában.
Szereplôk: Kômûves Kelemen: Ördög Miklós Levente. Boldizsár: Kovács Botond. Vándor: Kárp György. Anna: Kásler Magda.
A szabadtéri elôadást esô esetén a színházteremben mutatják be. Jegyár: 2000 Ft.
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Helyi piac júniusban is
Legközelebb június 25-én szombaton reggel 7.30tól 12 óráig tartanak piacot Máriaremetén a Cserkészház kertjében (1029 Budapest, Hímes u. 3.).
A piac üzemeltetôje, Szilágyi Zsolt felhívta a figyelmet: a piacon az alkunak helye van! A szervezôk
szeretnék, hogy a szerényebb jövedelmû vásárlók
is megtalálják számításukat a piacon. A megszokott termékeken kívül a nyár összes hazai zöldsége
és gyümölcse helyet kap a standokon.
Minden kedves látogatót szeretettel várnak.
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