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Gyertyagyújtás Hűvösvölgyben

Az adventi időszakban minden szombat délután gyertyagyújtást
tartottak az Ófalui, a Szentlélek, a Széphalmi plébániák, és a Máriaremetei kegytemplom hívői, valamint a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat képviselői a hűvösvölgyi villamos végállomásá-

nál és a Bánffy György Emlékparkban. A plébániák lelkipásztorai
rövid elmélkedést tartottak, majd énekkel és kis agapéval zárultak
az összejövetelek. A hidegkútiak meghitt ünnepségsorozatának
kezdetén, november 26-án részt vett Láng Zsolt polgármester is.

Áldott
szép karácsonyt
és boldog új évet kíván
Pesthidegkút minden
lakójának
a Pesthidegkúti
Városrészi
Önkormányzat.
Vízkeresztig áll majd az óriásbetlehem a Máriaremetei templomkertben a plébánia előtt. Jakab Attila pesthidegkúti
bútorrestaurátor alkotása újabb elemekkel bővült tavaly óta. A kis Jézust a karácsonyi pásztorjáték alkalmával helyezik az
életnagyságú alakokkal berendezett istálló jászolába.
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KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Az önkormányzat Hidegkúton

Lakosságszolgálati és
Okmányügyintézői
Csoport Pesthidegkút

Közösségi Ház,
1028 Máriaremetei út 37.
Telefon: 376-5966
Telefon/fax/időpontfoglalás: 376-8678
(Hétfőn délelőtt és pénteken, valamint bizonyos
gépjárműügyekben csak előre bejelentkezett
ügyfeleket fogadnak)

Városrendészet Pesthidegkúti Kirendeltség

Közösségi Ház, 1028 Máriaremetei út 37.
Kozma Sándor közterület-felügyelő
Mobil: 06 30 560-3939
Telefon: 376-8678, 376-5966
e-mail: kozterulet.pesthidegkut@
masodikkerulet.hu
www.2keruletkozterulet.shp.hu

Hétfő: 8.00–18.00
Kedd: 8.00–16.00
Szerda: 8.00–16.30
Csütörtök:
8.00–16.00
a fenti napokon:
ebédidő: 12.15–13.00
Péntek: 8.00–13.00
ebédszünet nincs
Hétfő: 13.30–18.00
Szerda: 8.00–16.30
Péntek: 8.00–11.30

Rómer Flóris u. 6.

A Pesthidegkúti Okmányirodában december 27-én és 29-én
(kedden és csütörtökön) 8–13 óráig fogadják az ügyfeleket az
alábbi ügyekben: személyazonosító igazolvány és lakcímigazolvány elvesztése és lopása, gépjármű-vezetői engedély elvesztése
és lopása, forgalmi engedély elvesztése és lopása, gépjármű
súlyadó-kötelezettséggel kapcsolatos forgalomból kivonása,
ügyfélkapu-regisztráció. Az iroda december 28-án és 30-án
(szerdán és pénteken) zárva tart. (1028 Máriaremetei út 37.)

Gazdapiac télen is

Egyéb fontos címek és telefonszámok
II. Kerületi
Rendőrkapitányság

A hidegkúti okmányiroda
a két ünnep között

Tel./fax: 346-1800

Közép-budai Tűzőrség

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

Gyermekorvosi ügyelet

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

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

Felnőttorvosi ügyelet

1022 Rét utca 3.
Tel.: 202-1370

mindennap:
24 órás ügyelet

Fogorvosi ügyelet
Stomatologiai Intézet

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

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

ÜGYELETEK

HIDEGKÚTI FOGADÓÓRÁK
Dr. Csabai Péter
VÖK-elöljáró
Fidesz–KDNP, 11. vk.

előzetes időpont-egyeztetés:
06 20 932-2925

Pesthidegkúti Közösségi
Ház, Máriaremetei út 37.

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

előzetes időpont-egyeztetés:
06 70 578-9797

Pesthidegkúti Közösségi
Ház, Máriaremetei út 37.

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

előzetes időpont-egyeztetés:
06 20 374-2086

Pesthidegkúti Közösségi
Ház, Máriaremetei út 37.

Makra Krisztina
nem képviselő tag

elérhetőség:
06 30 399-4558

Hirdessen a Hidegkúti Polgárban!

A Hidegkúti Polgár a Budai Polgár melléklete, megjelenik 8000 példányban, havonta
egyszer. Új hirdetőink az első hirdetésük árából 15% kedvezményt kapnak.
Méret

Színes

Az adventi piaci napot (december 17.) követően legközelebb jövő év
január 14-én szombaton tart nyitva a közkedvelt helyi piac a Hímes
utca 3. szám alatt, a Cserkészház kertjében. A szervezők felhívják
a figyelmet, hogy a téli piaci napokon már a hidegebb időjáráshoz
igazodva, 8–12 óráig fogadják a jó minőségű, hazai termékek piacára látogatókat. A gazdák és a piac üzemeltetője Szilágyi Zsolt, valamint segítői ezúton kívánnak meghitt karácsonyi ünnepeket és jó
egészséget az Új Esztendőre. Találkozzunk jövőre is a piaci napokon, mert mi tudjuk: a vidék és a város összetartoznak!

„Szippantás”: új rend, új díjszabás

Változik a lakossági, szippantott szennyvízszállítás rendje és a díjszámítás módja
január 1-jétől. A szennyvizet a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi
Kft. (FTSZV), illetve a vele szerződött cégek szállítják majd el. A szállítás költségét
is tartalmazó szennyvízkezelési díjat az elhasznált ivóvíz alapján számítják ki
(337,70 Ft+Áfa/m3). A számlát kéthavonta küldik. Szippantás megrendelése és
további információ az FTSZV ingyenesen hívható ügyfélszolgálatán a 06 80 550055-ös telefonszámon, vagy az www.ftszv.hu/lakossagiszennyviz weboldalon.

Fekete-fehér

1/1 (189×269 mm)

85 000 Ft + áfa

70 000 Ft + áfa

1/2 (189×133 mm, 93×269 mm)

45 000 Ft + áfa

37 000 Ft + áfa

1/4 (93×133 mm, 189×65 mm)

30 000 Ft + áfa

24 000 Ft + áfa

1/8 (93×65 mm, 45×133 mm)

20 000 Ft + áfa

15 000 Ft + áfa

1/16 (45×65 mm)

7000 Ft + áfa

5500 Ft + áfa

Hirdetésfelvétel a következő Hidegkúti Polgárba: 2012. január 18-án 11 óráig a 316-3410-es
telefon/faxszámon, vagy a ludwig.dora@masodikkerulet.hu e-mail címen.

Pesthidegkúti Baráti Kör
A baráti kör várja a városrészt szerető polgárokat – kivételesen – december
20-án (kedden) 17 órától, hogy kötetlen formában vitassuk meg a lakó
közösségünket érintő eseményeket. Az ünnepi összejövetelre szokásunknak
megfelelően hozzunk magunkkal saját sütésű édes -sós sütijeinket és a
frissítőket, amelyekkel meglephetjük gyerekeinket és egymást is. A januári
program 18-án, szerdán 17 órakor kezdődik.

HIDEGKÚTI POLGÁR – A Budai Polgár Adyligeten, Budakeszi-erdőn, Budaligeten, Erzsébetligeten, Erzsébetteleken, Gercsén, Kőváron,
Máriaremetén, Pesthidegkút – Ófalun, Petneházy-réten, Remetekertvárosban és Széphalmon terjesztett melléklete. Megjelenik 8000 példányban.
Felelős kiadó: Budai Polgár Nonprofit Kft., Balaton Balázs ügyvezető igazgató (balaton.balazs@masodikkerulet.hu)
Szerkesztőség: 1022 Bimbó út 1–5., (tel./fax: 316-3410, hidegkutipolgar@masodikkerulet.hu)
Főszerkesztő: Tóth Ildikó (toth.ildiko@masodikkerulet.hu),
Szerkesztők: Ludwig Dóra, Péter Zsuzsanna, Szabó Gergely – Munkatárs: Szentirmai-Zöld Máté – Fotó: Eisenmann József
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A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat
novemberi ülésén történt
Egyirányú forgalom
a Bujdosó közben?

Az ülésen napirendre került a Beruházási és Városüzemeltetési Iroda helyi
közutak forgalmi rendjének alakításával kapcsolatos előterjesztése. A lakossági kezdeményezés után a VÖK javaslatára a Kökény utcában (a Klebelsberg
iskola körüli forgalmi helyzet javítása
érdekében) bevezetett egyirányú forgalmi rendről kedvezőek a tapasztalatok, ezért azt alkalmazni lehetne a
Bujdosó közben is. (A városrészi önkormányzat felhívását keretes anyagunkban
olvashatják.)
Hidegkúti intézmények
− közlekedésbiztonsági szempontból

A VÖK ebben a negyedévben többször foglalkozott már a pesthidegkúti
intézmények környezetének közlekedésbiztonsági vizsgálatával. A vizsgálat célcsoportját a testület egyelőre
leszűkítette az oktatási intézmények
környezetére. Áttanulmányozva a felmerült forgalomtechnikai intézkedéseket, a képviselők – a szűkös anyagi
forrásokra is tekintettel – tettek javaslatot arra, hogyan tehető biztonságosabbá az adott intézmény megközelítése. A képviselők felvetették például,
hogy a közel ezerfős Klebelsberg iskola
környezetében, a Szabadság utcában jó
lenne további, a gyalogos közlekedést
elősegítő, a gépkocsiforgalmat pedig
csillapító forgalomtechnikai beavatkozásokat végrehajtani. Ugyancsak
felvetették, hogy jó lenne a Hűvösvölgyben található óvodák, valamint a
bölcsőde reggeli és délutáni megközelítését biztonságosabbá tenni, illetve a
parkolási helyzetet javítani.
Ezekre és a többi hasonló kérdésre természetesen csak a szakmai érvek ismeretében és a szükséges források előteremtése mellett van lehetőség megnyugtató
válaszokat adni.
Jelzőlámpa a solymári
elágazásnál

A Hidegkúti út és a Máriaremetei út
Solymár felőli kereszteződésében üzemelő lámpa Pesthidegkút érdekeit szolgálja.
A szóban forgó jelzőlámpa hatására érezhetően könnyebb és biztonságosabb lett
Pesthidegkút belső közlekedése. A lámpa
működésének optimalizálása érdekében a
VÖK az alábbi javaslatokkal állt elő:

Tisztelt Lakótársunk!
A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat 2011. novemberi ülésén tárgyalt a
Bujdosó köz egyirányúsítását szorgalmazó lakossági kérelemről, és az alábbi
határozatot hozta:
„A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a Bujdosó köz forgalmi rendjével kapcsolatos előterjesztésről – egyirányú
forgalom bevezetése a Bujdosó köz Szabadság és Tárkony utcák közötti szakaszán,
a Szabadság utca felöl a Tárkony utca irányába – azt követően kívánja kialakítani
álláspontját, hogy a környéken élő, illetve a javasolt forgalmirend-változásban
érintett lakók véleményét megkérdezte.
A Bujdosó köz jelenlegi állapotában alkalmatlan kétirányú forgalomra, a keskeny
útburkolat miatt. Az indítvány szerint a környék gépjárműforgalmát úgy lehetne
szabályozni, hogy a Hidegkúti úttól felfelé haladó forgalom a jelenleg is felfelé
egyirányúsított Községház utcán haladhatna, lefelé pedig a már egyirányú Kökény
utcán és a javaslat szerint lefelé egyirányú Bujdosó közön lehetne közlekedni,
elkerülve az ellenirányú forgalmat, valamint a tumultusokat.”
Mi az Ön véleménye? Egyetért azzal, hogy a II kerületi önkormányzat kezdeményezze a Fővárosnál a Bujdosó közben – a Tárkony utca és a Szabadság utca
közötti szakaszon – az egyirányú forgalmi rend bevezetését?
Kérjük, hogy véleményét (és elérhetőségeit!) írja meg munkatársunknak,
Szentirmai-Zöld Máténak (e-mail cím: szentirmai.mate@masodikkerulet.hu),
vagy mondja el telefonon keresztül (telefonszám: 06 30 630-6488). Ha véleményét,
észrevételeit papírra írja, azt bedobhatja a Hidegkúti Közösségi Ház postaládájába
vagy az Okmányiroda előterében elhelyezett gyűjtőládába is (cím: 1028 Budapest,
Máriaremetei út 37.). Kérjük, hogy válaszát legkésőbb 2012. január 9-éig juttassa
el hozzánk! Köszönjük!
A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat nevében,
tisztelettel:
Dr. Csabai Péter elöljáró

– a ciklusidők felülvizsgálata,
– a Solymár felől érkezőknek jobbra
kanyarodását lehetővé tévő zöldlámpa beüzemelésének lehetősége,
– a villogó sárga, éjszakai üzemmód bevezetésének lehetősége.
A VÖK a főútvonalakat kezelő Főpolgármesteri Hivatalnál kezdeményezné

azt is – a környék biztonsága érdekében
–, hogy a Hidegkúti út Solymár felé vezető külső szakaszán, a Budapest helységnévtábla utáni rövid, egyenes, kb.
500 méteres útszakaszon, a jelenlegi
70 km/órás sebességkorlátozó táblákat
cseréljék le 50 km/órás sebességkorlátozó táblákra.
SZZM
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Nemzetközi programban vesznek részt a hidegkúti diákok

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium diákjai kétéves európai uniós programban vesznek részt. A környezettudatos életmódot hirdető projekt révén a gyerekek
gyakorolhatják az angol nyelvet, a csapatmunkát, és fejleszthetik a szervezőkészségüket.

A pesthidegkúti iskola tanulóin kívül hat
külföldi iskola diákjai és tanárai vesznek
részt Az egész életen át tartó tanulási program
keretében, a Tempus Közalapítvány által
támogatott Comenius iskolai együttműködés-projektben, amelynek fő témája: a víz.
A tizennyolc fős magyar csapat és a két koordinátor-pedagógus szabadidejének nagy
részét a témakör kutatása fogja kitölteni a
következő két esztendőben.
– Belga, finn, osztrák, spanyol, olasz és
észt iskolák vesznek részt a programban,
amelyhez intézményünk 13 ezer euró támo-

gatást nyert – tájékoztatott Mandják Gertrúd
tanárnő az együttműködő iskolák képviselőinek első találkozóját követően. A projekt
egyik koordinátora hangsúlyozta, hogy a
gyerekek a két évre négy fő feladatot kaptak.
– A csoportok készítenek egy angol nyelvű
bemutatkozó anyagot, amelyet feltöltenek
egy közös internetes oldalra, hogy jobban
megismerjék egymást. Ezenkívül szerkesztenek egy vízzel kapcsolatos, többnyelvű
közös szótárt, és készítenek egy térképet,
ami a lakóhelyükön a vízhez fűződő helyszíneket jelöli. Mi a Dunára, a környék

patakjaira, a gyógyfürdőkre és -forrásokra
hívjuk fel a figyelmet. A diákoknak vízminőség-ellenőrzést is kell végezniük otthon, és
terveznek egy laboratóriumi vizsgálatot is.
A tanárnő szavaiból kiderült, hogy a program zárásaként az iskolások szerkesztenek
egy turisztikai ajánlót a saját településükről, végül pedig az országuk és az Unió vezetésének címeznek egy levelet, amelyben
felvetnek egy környezetvédelmi problémát,
megoldási javaslatot is kínálva arra.
– Az öt 11. osztályos és a tizenhárom 12.
osztályos diákunk szervez meg mindent,
mi szinte csak összekötő szerepet töltünk
be a programban – mondta el Tar Judit
koordinátor. – A nagyobbak már tudnak annyira angolul, hogy a nemzetközi
feladatokat teljesíthessük, a fiatalabbak
pedig jövőre veszik át a stafétát. A gyerekek az internet segítségével napi kapcsolatban vannak a külföldi diákokkal.
A tanárnő szerint a program legfontosabb
hozadéka, hogy a fiatalok megtanulnak
egymással kommunikálni, önállósodnak, fejlődik a környezettudatosságuk és
a szervezőkészségük, nem utolsó sorban
pedig használják az angolt. A program
olyan gyerekeket is megmozgat, akik eddig kevésbé voltak aktívak. A közös munkának pedig már most vannak pozitív hatásai a tanórákon.
SZEG

A magyarokról szól a készülő Klebelsberg Kultúrportál

A Klebelsberg Kultúrkúria felügyelete alatt épül ki a Klebelsberg Kultúrportál,
a kiépítés 2−3 millió forintos költségét az intézmény állja. Az internetes oldal
a magyarországi és a határon túli hírportálok kulturális információit, valamint
kulturális intézmények programjait gyűjti össze.
A Klebelsberg Kultúrportál gyorsan és egyszerűen használható tárhelye
lesz a fontos magyar vonatkozású kulturális híreknek, eseményeknek és programoknak, legyenek azok a felvidéki Kürtön, vagy éppen Los Angelesben.
A portál tervezési fázisában tartottak konferenciát a pesthidegkúti Kultúrkúriában
november 18-án. Az eseményre meghívást kaptak határon túli magyar nyelvű
internetes hírportálok – az erdely.ma, felvidek.ma, karpatalja.ma és vajdasag.
ma – vezetői, valamint határon túli magyar szervezetek képviselői. A kultúrportál
céljáról és irányelveiről az ötletgazda Dolhai István, a Kultúrkúria igazgatója
tartott előadást. Elmondta, hogy az információs és közösségi honlap a magyar
vonatkozású kulturális eseményekre és hírekre alapoz. A honlapról gyorsan és
egyszerűen értesülhetünk majd a hozzánk legközelebb lévő rendezvényhelyszínekről, ezenkívül megtalálhatjuk a portálhoz csatlakozó, határon túli híroldalak
legfrissebb információit is. A rendszerhez kapcsolódó szervezetek − a regisztrálást
követően − maguk szerkeszthetik kulturális rendezvényeik és híreik weboldalát az
egységes megjelenésű felületen. Az eddiginél is több olvasóra, illetve látogatóra
számíthatnak a csatlakozók, azért is, mert a portál a Facebookon és Twitteren
keresztül is kapcsolatot teremt a webes közösséggel.

Porkoláb András, a portál fejlesztője kiemelte, hogy a weboldalon a hazai és
határon túli magyar szervezetek egymással híreket, információkat oszthatnak meg,
illetve hogy belső levelezési rendszer segíti majd a kommunikációt.
Dolhai István felkérte a társportálok vezetőit, hogy véleményezzék a Klebelsberg
Kultúrportál tervezetét, és segítsék ötleteikkel a beindítást. Hangsúlyozta, hogy
a fejlesztéshez nincs szükség több tízmillió forintra, a tervek szerint 2-3 millió
forintból már működhet a kontinenseken átívelő rendszer.
A konferenciát a Kárpát-medence a Klebelsberg Kultúrkúriában című kétnapos
rendezvénysorozat keretében szervezték meg. A rendezvénysorozat második
napján Felvidék mutatkozott be.
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Integrált közösségi tér a Klébiben

A 2009-2010-es tanév során a II. Kerületi Önkormányzat támogatásával akadály
mentesítették a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium teljes belső terét.
Sérült tanulóink számára – fizikailag is
– könnyebbé vált az iskolai élet, kerekes
székkel közlekedő diákunk is eljuthat mindenhová. Sajnos, azonban az iskola udvaráról el kellett bontani a nem EU-konform
játszóteret. Jelenleg egy üres poros, sokszor sáros udvar áll rendelkezésünkre
mindennemű játéklehetőség nélkül.
Ezért tehát az iskola alapítványa a szülői
munkaközösséggel és a Gyermekek Házával karöltve elhatározta, hogy két év alatt
megújítja, parkosítja az udvart, és a nevelőtevékenységet segítő, szociális kapcsolatokat fejlesztő, integrált közösségi
teret hoz ott létre mozgásfejlesztő, sok játékfunkciós – fogyatékos gyermekek által
is használható – játszótéri elemek beépítésével, padok, beszélgetősarkok és szabadtéri foglalkoztató kialakításával, ahol
minden korosztály jól érzi magát, és velük
együtt sérült tanítványaink is részesülnek
a közös udvari játékok örömeiben.
Az iskola szülői munkaközössége által szervezett eseményeinek bevételei az
iskola alapítványának javára folynak be,
és a beruházás költségvetéséhez járulnak
hozzá.
Először rajzpályázatot hirdettünk. Arra
kértük a gyerekeket, rajzolják le, mit

szeretnétek csinálni az iskola udvarán,
milyen játékokkal játszanának szívesen.
Több mint 170 mű született. A legszebb,
legötletesebb rajz beküldőjét rajzkészlettel jutalmaztuk.
Jótékonysági könyv- és sütivásárunk
is sikeresnek bizonyult. Az eredetileg 2
napra tervezett árusítást a sikerre való
tekintettel meghosszabbítottuk, és végül
6 napos akció lett. A vásáron támogatás
fejében moziplakátot lehetett választani.
Ezúton is köszönjük a filmforgalmazó cégnek a plakátokat, a gyerekek nagyon örültek neki. Szeretnénk ezt a könyves akciót
tavasszal megismételni.
A hagyománnyá vált iskolai adventi karácsonyi vásáron, november 26-án a Közösségi Tér támogatásához a vásár ideje
alatt felajánlásokat is fogadtunk, és árusítottuk a könyvvásárból megmaradt könyveket, plüssfigurákat, Klébis pólókat.

Luca-napi játékbörzénken társasjátékokat, sportszereket, plüssállatokat és
babákat kaptunk, melyek szintén néhány
száz forintért cseréltek gazdát, és másoknak örömet szereztek. A Luca-napi vásárra készült el a gyerekek rajzaiból a 2012-es
Klébi sulinaptár is, melynek megvásárlásával szintén a közösségi tér fejlesztéséhez
járultak hozzá a vásárlók.
Az iskola Szülői Munkaközössége

Örömmel fogadunk további támogatásokat
Jótékonysági rendezvényeink, az éppen aktuális felhívásoknak megfelelően, használt, de jó állapotú termékekkel támogathatók. Rendezvényeinken támogatói
jegy vásárolható.
A rendezvények népszerűsítésével, illetve ezeken való részvétellel.
Cégek Alapítványunknak nyújtott támogatással csökkenteni tudják 2011. évi társasági adókötelezettségüket.
Mindenkinek köszönjük az eddigi támogatását.
További információ: www.wix.com/klebisuli/szmk
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Pesthidegkút forradalmai

A történelmi idők szele kicsit később ért Buda környékére, és mély nyomok
Kilencvenhárom évvel ezelőtt, 1918
októberének utolsó hetében győzött az
őszirózsás forradalom, s a fővárosban
megalakult Magyar Nemzeti Tanács
példáját követve, országszerte sorra alakultak a helyi nemzeti tanácsok.

Az idő és a történelem kereke azonban itt,
Budapest szomszédságában, Pesthidegkúton lassabban forgott. A helyi, a Pest
hidegkúti Nemzeti Tanács csak két hónappal később alakult meg, azután, hogy
egy december 13-án tartott népgyűlés elbocsátotta és kitiltotta a községből Gyulay
Sándor főjegyzőt, Lázár Gyula adójegyzőt
és Ormai Antal általános iskolai igazgatót.
Gyulay és Lázár elfogadta a „népakaratot”
képviselő döntést, és távozott a faluból,
Ormai azonban hevesen tiltakozott ellene, hiszen mindennapi megélhetése forgott kockán. A Magyar Nemzeti Tanácsnak
írott leveléből kitűnik, miszerint 31 éve
tanít Pesthidegkúton, munkája ellen panasz nem merült fel, fegyelmi vizsgálat
nem folyt ellene, ennek ellenére a népgyűlés határozata értelmében nyolc nap
alatt el kell hagynia a községet: „Én a Magyar Nemzeti Népköztársaság tagja vagyok
és e mellett ki is tartok” – írta kétségbeesett önérzettel.
Arról nem szól a krónika, hogy a címzett
foglalkozott-e panaszával, s levelére kapott-e választ. Arról viszont igen, hogy a
község képviselő-testülete december 16án, Berger János bíró elnökletével rendkívüli közgyűlésen tárgyalta a szóban forgó
határozatot. A jegyzőkönyvből megtudjuk,
a népgyűlést a helybeli szociáldemokrata
párt hívta össze, s december 20-ig adott
időt az érintettek távozására, azután pedig
nem vállaltak felelősséget biztonságukért.
A közigazgatás december 19-ig működött a régi vezetőkkel és képviselőtestülettel. E napon azonban Berger János bíró,
Gutmayer Antal törvényszéki bíró, Welli
János községi pénztárnok és Berger Antal
közgyám lemondott, a képviselő-testület
pedig feloszlott. A közigazgatás működéséért ezután Ármai Lajos helyettes főjegyző, Antal Dezső helyettes közigazgatási

A pesthidegkúti csendőrlaktanya az 1920-as években

aljegyző, Gutmayer Antal helyettes bíró és
Eschenbach János helyettes törvénybíró
felelt. Hivatali idejük a Tanácsköztársaság
kikiáltását követő községi munkás-paraszt- és katonatanács – a direktórium –
megalakulásáig, 1919. március 31. tartott.
A helyi direktórium a pesthidegkúti
szociáldemokrata párt három tagjából – Németh György kőművesmester,
Steinemann János zsellérgazda és Bauer
Mihály kőművesmester – állt, s legsürgősebb feladatának a vörös őrség felállítását
tekintette, „a rend és a biztonság megóvása szempontjából”. Sőt, ez a „hatalmi
szerv” a „tanácsban is képviselhetné ma-

Német karácsony a Kultúrkúriában
A II. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat december 16-án pénteken 16.30-tól
tartja szokásos éves beszámolóját a Klebelsberg Kultúrkúriában (1028 Templom
utca 2–10.)
A közmeghallgatást követően rendezik meg a hagyományos Német karácsony
című műsort, amelyen fellépnek óvodások, a szavalóverseny meghívott győztesei, a Német Dalkör, valamint a Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Tánccsoport.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

gát” mint katonatanács. A helyi vörös őrséget pedig nem más, mint a helyi csendőrség alkothatná, miután a csendőrök is
csatlakoztak „az új áramlathoz”.
Ezzel, és ehhez hasonló megoldással e
sorok írója kutatásai során még nem találkozott. Önkén adódik számára a kérdés:
lehet, hogy a vörös őrségnek, e tipikus
proletárforradalmi fegyveres testületnek
behelyettesítése a helyi csendőrséggel,
pesthidegkúti specialitás?
Ráadásul a csendőrség, azaz immáron
vörös őrség „jogosult szolgálatában a fegyverviselésre”, ami lehetővé tette, hogy „a
helyi forradalmi szervek mellett, mint
karhatalom”, szükség esetén fellépjen.
A direktórium tagjai azonban nem hagyatkoztak csak e speciális karhatalomra,
hanem szükségét látták az önvédelemnek
is. Ezért, midőn a fegyvertartási engedélyek kiadásáról tárgyaltak, a maguk és a
helyükön maradt tisztviselők, a helyettes
főjegyző és az aljegyző számára is utaltak
ki engedélyeket: „hogy esetleges ellenáramlat kitörésekor nevezettek a saját
személyüket illetőleg biztonságukról gon-
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Hidegkúti betörők rendőrkézen

A szokottnál is több betörést regisztráltak Pesthidegkúton november második felében. A rendőrség minden esetben azonnal beavatkozott, melynek eredményeként
több személyt őrizetbe vettek. December első heteiben már csak egy lakásbetörésről
érkezett bejelentés.

doskodhassanak. Más egyén fegyvertartási engedélyt elvileg nem nyerhet, amíg a
helyzet egészen meg nem szilárdul”. Ám a
helyzet nem szilárdult meg, mint tudjuk,
sem Pesthidegkúton, sem az országban, a
Tanácsköztársaság 1919. augusztus 1-jén
megbukott.
A direktórium működéséről pedig véleményt a legilletékesebb, a tisztségébe
visszahelyezett elöljáróság és képviselőtestület – Berger János bíró, a visszahívott
Gyulay Sándor főjegyző, Gutmayer Antal,
Kretz Ferenc, Klausz György, Ormai Antal,
Kellner Gáspár, Thalvieser János, Bauer
Mihály, Schiebl Mihály, Keppler György
– mondott, jó egy év múlva. Az 1920. no
vember 21-én tartott rendkívüli közgyűlésen elhangzottakról, az „élénk eszmecseréről” irat, sajnos, nem maradt fenn.
Az egyhangúan hozott határozat szerint
azonban a „képviselőtestület megvizsgálván a fent nevezettek magatartását, megállapította, hogy semmi szabálytalanságot
nem talált működésükben, kommunista
tulajdonképpen még a direktórium sem
volt, s így őket igazolja.”
Czaga Viktória

Sikeres volt a II. kerületi rendőrkapitányság akciója, amelynek elsődleges célja
Pesthidegkút közbiztonságának javítása
volt. November második felétől a rendőrök rendszeres razziát tartottak Hidegkúton a BRFK Közrendvédelmi Főosztályának és Bűnügyi Technikai Osztályának
kutyás egységeivel és a II. kerületi polgárőr -szervezetek közreműködésével.
Az akcióra azért volt szükség, mert a
rendőrség helyszínelőit az utóbbi időszakban a szokottnál is több lakásbetöréshez hívták ki. Ennek alapján feltételezték,
hogy több bűnöző vagy bűnözői csoport
járja esténként, vagy akár napközben a
kertes házas övezetet. Lapunk úgy tudja,
hogy az elkövetők a nyílászárókat betörve, megrongálva jutottak be a lakásokba,
majd gyorsan távoztak a zsákmánnyal.
A sajtóban november 26-án látványos
üldözésről és elfogásról adtak hírt: a rendőrök autóval menekülő betörőket fogtak
el a Kapy utcában. A háromtagú csapatot
Pesthidegkúton, lakossági bejelentést követően zavarták meg a gyorsan kiérkező
járőrök.
A fokozott közbiztonsági és közrendvédelmi akció során több más személyt is
elfogtak. A II. kerületi nyomozók őrizetbe
vettek egy 47 éves férfit, aki a Zsíroshegyi
úton és környékén követett el vagyon elleni bűncselekményeket. Többnyire nyitva
hagyott ajtókon keresztül surrant be az ingatlanokba, ahonnan különböző értéktárgyakat tulajdonított el. A férfi a kihallgatás
során mintegy húsz, besurranásos módszerrel elkövetett bűncselekményt ismert
be. A többszörösen büntetett előéletű fér-

fi jelenleg előzetes letartóztatásban van.
A kutyás rendőri egységeknek − szintén
az átfogó razzia során − sikerült elfogniuk
egy férfit, aki igazoltatása során nem tudott elszámolni a nála lévő tárgyakkal. Az
illető közel negyven – Pesthidegkúton és
környékén – elkövetett bűncselekményről tett vallomást, többek között számos
gépkocsi feltörése is a számlájára írható.
Az eredmények igazolták a visszatérő
ellenőrzéseket, de a bűnmegelőzési akció
tovább folytatódik. Pesthidegkút bűnügyi
térképére − a II. kerületi rendőrkapitányságon − december első hetében csupán
egy betörést és egyetlen autófeltörést jelző
zászlócskát kellett elhelyezni (novemberben naponta több bűncselekményt is elkövettek).
szg
Hidegkút közbiztonságát az is jelentősen fogja javítani, ha tavaszra
a Rezeda utcában elkészül a rendészeti központ,
ahol rendőrök, közterület-felügyelők és polgárőrök tartanak 24 órás ügyeletet. A 40 milliós
önkormányzati beruházás során megkezdik a
pesthidegkúti térfigyelő rendszer kiépítését is.
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„Az élet veszélyes üzem”
Megjelent Csurgay Judit új könyve

Csurgay Juditot évtizedeken át szinte naponta láttuk a Magyar Televízió képernyőjén
műsorvezetőként, riporterként. Nevéhez – számos más produkció mellett − olyan
adások kötődnek, mint A Hét, a TV Híradó , az Önök kérték, a Diagnózis, az Anyák.
Mostani találkozásunkra az adott okot, hogy idén, karácsony előtt jelent meg az új
könyve, A first lady – csapdába csalva címmel, a Novum Pro Kiadó gondozásában.

Regényében különös szerepet játszik a
máriaremetei Templomkert. Miért?
Ezer szállal kötődöm a II. kerülethez,
hiszen immár 21. éve, 1990 óta itt élek.
Ideköt a sok kedves ismerős és barát is:
nem csupán a közelemben élő televíziós kollégák, újságírók, hanem az itteni
szomszédokból lett barátok is. Pasarét,
Máriaremete, Budaliget egyaránt kedves nekem. Gyönyörűek a budai hegyek,
festői szépségű innen a körpanoráma. A
fiam nem sokkal az ideköltözésünk után,
már itt a II. kerületben született. Emlékszem az első karácsonyunkra: két hónapos
volt, és az ő érkezése számomra maga volt
a csoda! A legszebb, életre szóló ajándék.
Odatettem őt a feldíszített fa alá egy párnára, és amíg a férjem − aki már nincs
közöttünk − odakint a konyhában az esti
menüből ilyenkor elmaradhatatlan halászlére vigyázott, addig én gyorsan megörökítettem a csöpp Krisztián életének
első karácsonyi pillanatait. A fotót máig
őrzöm az íróasztalomon. Szóval, nem véletlen, hogy a párizsi helyszínek mellett a
regény ezen a tájon is játszódik, nagyobb
részt a máriaremetei Templomkertben, és
annak környékén.
Honnan jött az ötlet, hogy az újságírástól eltérő műfajba is belefogjon?
A könyv- és regényírás gyermekkori
álmom volt. Nagy kihívás egy történetet

végigvinni, idősíkokat kezelni, szereplőket alkotni, jellemezni, és hatalmas érzés, amikor ketten vagyunk: az üres papír
meg én. Ugyanakkor már gyermekfejjel
is foglalkoztatott a szerző felelőssége. Az
íróé, aki minden szóért, gondolatért, a
világlátásért és -láttatásért, az életsűrítésért, azaz minden betűért elszámolással
tartozik. Nem ez az első könyvem. Ne add
fel, soha! címmel 1995-ben jelent meg az
első kötetem, amelyet az Anyák című televíziós sorozatom portréi nyomán írtam. A
mostani, frissen megjelent regényem, A
first lady – csapdába csalva több is, más is,
mint az első könyvem, ám a „ ne add fel,
soha!” gondolat, mint a regény üzenetének fontos része, itt is megjelenik. Mert az
élet, bár pokolian szép, ettől még „veszélyes üzem”: bármikor, bármi megtörténhet velünk. A nagy kérdés pedig az, hogy el
tudjuk-e fogadni Tolsztoj bölcs igazságát,
amely szerint „Harc ez az élet, harc csak
ez az élet.” És ha netán padlóra kerülünk,
lesz-e annyi erőnk, hogy elhiggyük: aki
ütközetet veszített, a csatát még megnyerheti, de ehhez küzdenie kell.
Ha jól tudom, a könyvírás mellett Ön
sok minden mással is foglalkozik.
A Magyar Televízió volt életem első
munkahelye, ahol csaknem 25 éven át
dolgoztam műsorvezetőként, szerkesztőriporterként. Egészen addig, amíg ezt a

körülményeim megengedték. Aztán eljött
az a nap, amikor válaszút elé kerültem.
Édesanyám többé már nem tudott vigyázni – távollétemben − az akkor még kicsi
fiamra. Márpedig én se idegenre nem
akartam rábízni Krisztiánt, se azt nem engedhettem, hogy „kulcsos gyerek” váljon
belőle azért, mert a mamája reggel korán
elmegy dolgozni a Televízióba, ahonnan
csak késő este ér haza. Választanom kellett a gyerekem meg a hivatásom között, és
én természetesen a fiamat választottam.
Tehát: „váltanom” kellett. Azóta saját tanácsadó cégem ügyvezető igazgatójaként,
média-tanácsadóként, illetve az Újságíró
Iskolában tanárként dolgozom. Nemcsak
a szakma szabályaira hívom fel a hallgatók
figyelmét, hanem stilisztikát, nyelvhelyességet is oktatok, amellett, hogy írom
már a regény folytatását is, amely ugyancsak Párizsban és itt, a II. kerületben játszódik majd.
Szilágyi Enikő

A friss kötet borítóján ez áll: Az újrakezdés és a szerelem gyönyörű regénye ez. Egy különleges asszony
rendkívüli életútjának hol krimibe illően izgalmas, hol szívszorítóan lágy, líraian romantikus története.
A Párizsban és Budapesten játszódó, filmszerűen pergő szövegvilág hőse egy törékeny, kicsit angol, picit
olasz, csöppet magyar, ötvenes éveiben járó, ám mégis kislányosan fiatal, lélegzetelállító nő, a karrierjét
a fiáért feladni kényszerült egykor világhírű mezzoszoprán, Juliette.
Szépen ívelő pálya, mindent elsöprő szenvedélyes szerelem, tragikus házasság, kegyetlen válás, a miniszter férj ördögi csapdája, zuhanás a csillogásból, a luxusból a semmibe, Juliette harca az elveszített fiáért,
a túlélésért, a pénzért s önmagáért, araszolás Waterloo árnyékából felfelé a lejtőn egészen az Elyséepalotáig, a first ladységig – erről szól a lélektani rezdüléseket is gazdagon ábrázoló, ízig-vérig mai történet.

Minden kedves olvasónak boldog karácsonyt és eredményes újesztendőt
kívánnak a Kultúrkúria munkatársai.
2011. december 18. és 2012. január 1. között a Klebelsberg Kultúrkúria zárva tart.
2011. december 20-án Orosz Zoltán harmonikaművész koncertjének idejére 15.00
órától 21.00 óráig a kulturális központ
nyitva lesz.

A Kultúrkúria első előadása január 4-én
19 órai kezdettel Ronald Harwood A nagy
négyes című színműve lesz.
Egy békés művészotthonban él a tenor,
a basszus és az alt – amikor egy nap váratlanul beköltözik a szoprán is. Teljessé vált
az egykori legendás Nagy Négyes. Minden
szerep változatlan: a kamaszosan túlfűtött
Rigoletto, a kacér Maddalena, az érzékeny

Herceg, a kiszámíthatatlan Gilda. Sérelmek,
vonzalmak mintha tegnap történtek volna,
véd- és dacszövetségek mintha tegnap
köttettek volna. És előttük a nagy feladat:
egy Verdi-gála, hosszú évek után újra a
közönség előtt. Szereplők: Benedek Miklós, Szacsvay László, Molnár Piroska, Váry
Éva. Az Orlay Produkciós iroda előadása.
Jegyár: 3800 Ft.

2011. december 16.
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A dinamikus táj

László Lilla festőművész a hidegkúti tárlatra készül

Agilis, pozitív gondolkodású, vidám,
mozgékony. Meghatározó szavak a hetvenegy éves László Lilláról. Saját elmondása szerint mindig fiatalok vették körül,
ezért maradt ő is testben-lélekben fiatal.
Debrecenben született, tízévesen került
Gödöllőre, Aszódon járt gimnáziumba.
Mesterei Jakuba János és Czinke Ferenc
voltak a főiskolán. Száznál is több egyéni
kiállítást tudhat maga mögött, képei hazai és külföldi galériákban és gyűjteményekben egyaránt megtalálhatók. Apai
ágon Rudnay Gyula másodunokahúga.

Mikor határozta el, hogy festő lesz?
Mindig is festőművész akartam lenni.
Debrecen-Pallagon, a Nagyerdő szélén
laktunk, a Magyar Királyi Gazdasági Akadémia mellett, ahol édesapám, Dr. László
Lajos tanított a háború előtt. Édesapám
fantasztikusan tudott rajzolni, festeni meg
az édesanyám. Apám a Rudnay családnál
nevelkedett, sokszor náluk ebédelt, náluk
lakott pesti iskolaévei alatt, mert Ózdon
született. Nagyon jó szeme és keze volt,
szobrász akart lenni, de a háború úgy hozta, hogy nem sikerült. Amikor hazatért az
orosz hadifogságból engem tanított bárányokat, és mindenféle állatokat rajzolni. Belém ivódott ez a szeretet, törődés
a Rudnay családnál. Szóval a szüleimből
nem lettek művészek, belőlem azért lett,
mert mindig a magam útját jártam, de nem
hódoltam be semmiféle stílusirányzatnak.
Mint pályakezdő művésznek, nem volt
magas mérce, teher a Rudnay rokonság?
Azért nem teher, mert fantasztikus
akaraterőm van, amit a szüleimtől örököltem és Rudnayban is megvolt. Vannak
bennünk közös dolgok, amit én vettem
észre később, idősebb koromban. Például
Rudnay is félrevonultan dolgozott, és nem
engedte magát befolyásolni. A természetnek minden rezdülését, érzékenységét,
szépségét igyekezett megörökíteni. Én úgy
érzem, mivel minden évszakot, és állatokat is tudok festeni, hogy hasonló a vénánk. Tagjai közé fogadott a Rudnay Gyula
Társaság, minket nem az érdekel, hogy
mit fejez ki valaki egy-két vonallal. Mi térben gondolkodunk, térben dolgozunk és
térben látunk, nem síkon. Festményeink
felépítése előtér, középtér, háttér, képeinken keresztül az örömünket, bánatunkat
szeretnénk visszaadni, tehát nem pontosan ugyanazt a tájat festi az ember, amit
lát, hanem az érzéseit, a környezet szeretetét közvetíti.
Az első zsűrizett, önálló kiállítását
1961-ben rendezték Gödöllőn.
Először fametszeteket csináltam feldarabolt rajztáblákra, grafikákat, linókat.

Festettem olajjal, temperával, szívesen
használtam pasztellt. Lilla lányom születése után a Gödöllői Agrártudományi
Egyetemen tanítottam húsz évig. Szinte alig voltam odahaza, mindig anyámék
foglalkoztak a lányommal, míg kicsi volt,
a gyerek nem magában volt, amíg én rengeteg felé mentem kiállításokra, múzeumokba, színeket nézni.
Mikor költözött Budapestre?
Kilenc éve lakom a Pasaréti úton, az Ördögárok mellett. Édesanyám halála után
kerültem ide, amikor teljesen egyedül
maradtam Gödöllőn, és a lányom hívott,
aki szemész főorvos a Szent János Kórházban. Itt lakunk egy társasházban, nagy a
kert, tele virágokkal, madarakkal.
És hogyan fedezte fel Hidegkút szépségét?
Elmentem a Budai Képzőművész
Egyesület kiállítására a Klebelsberg
Kultúrkúriába, és mondtam a társaság
vezetőjének, hogy én is szeretnék közéjük tartozni. Pesthidegkúton dinamikus,
mozgalmas és erőteljes a táj, ugyanúgy,

mint Gödöllőn. Van bizonyos értelemben
kapcsolat Gödöllő és Pesthidegkút környezetében: dombjai, a birkák a repülőtér
mellett, a tanyák, és egyre többen tartanak
lovat is.
Egy alkotóművésznek, nem számít,
hol lakik?
Mindegy, hol élek, mindig találok olyan
helyet, ahol tudok dolgozni, aminek a
megfestése örömet okoz. Imádom a vizet
is festeni, mert állandóan mozgásban van,
pillanatonként változik a színe. Gödöllőn
és Hidegkúton is ott a tó, a Balaton szépségét pedig még gyerekkoromban szívtam
magamba, amikor nagyszüleinél nyaraltam Keszthelyen.
Most viszont a műtermébe kényszerül...
A téli témákat korábbi pasztell vázlatok alapján csinálom, mert ilyenkor az
olajfesték nem szárad meg a szabadban.
Pesthidegkúton lesz a Budai Képzőművész
Egyesület téli tárlata január 30-án. Erre
készülök.
Verrasztó Gábor
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KÖZÉLET	HIDEGKÚTI POLGÁR

Jövőre: Hidegkutak találkozója Veszprém megyében

Pesthidegkút
Pesthidegkút idén májusban ünnepelte az első német családok letelepedésének 300.
évfordulóját. Az ünnepi alkalomra a II. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat
meghívta a Veszprém megyei Hidegkút település elöljáróit − a Balaton-felvidéki község életében ugyanis szintén jelentős szerepet játszottak a sváb családok. Úgy tűnik,
hogy a nyári esemény egy komoly és szép összefogás elindítója volt.

Pénzes Erzsébet, Hidegkút polgármestere
elmondta, hogy négy település találkozójára készülnek a 2012-ben másodszorra megrendezendő négynapos Hidegkúti Művészeti Fesztivál keretében.
– Kis falu a miénk, alig több mint 500
lakója van – tudtuk meg a települést
irányító fiatalasszonytól. – Igyekszünk
az itt élőket valódi közösséggé kovácsolni. Idén nyáron rendeztük meg először a Hidegkúti Művészeti Fesztivált,
amelynek nagy sikere volt. Jövőre ezt a
programsorozatot szeretnénk kibővíteni négy olyan település találkozójával,
amelynek nevében szerepel a Hidegkút
elnevezés. Reményeink szerint velünk
ünnepelnek majd Pesthidegkút, a Tolna megyei Keszőhidegkút, valamint
a burgenlandi Deutsch-Kaltenbrunn
(Némethidegkút) vezetői és lakói. Pályáztunk az Európai Unióhoz (LEADER
program), hogy a rendezvényt színvonalasan megrendezhessük. Nagyon
örülök, hogy a II. kerületi önkormányzat is – a megkeresett partnerek közül
szinte elsőként – csatlakozott pályázatunkhoz.

– A II. kerületi önkormányzat örömmel fogadta a Veszprém megyei Hidegkút megkeresését, hogy vegyünk részt a
2012 júniusában megrendezésre kerülő
Hidegkutak találkozóján – tájékoztatta lapunkat Csabai Péter VÖK-elöljáró.
– A képviselő-testület november 29-i
ülésén egyhangúlag fogadta el az erről
szóló együttműködési megállapodást.
A festői szépségű falu vezetői és lakói
sok szeretettel várják az önkormányzat képviselőit és minden II. kerületit.
Pénzes Erzsébet kérdésünkre válaszolva
elmondta, a pályázat eredményétől függetlenül a Hidegkutak találkozóját mindenképpen megrendezik jövő júniusban.
A Veszprém megyei település arról a
– közelben található – hideg vízű karsztforrásról kapta a nevét, amelyről már a
XIII. századi krónikákban is szó esik.
A hidegkúti polgármester bízik abban,
hogy fesztiváljuk kulturális, gasztronómiai és hagyományőrző programjai
Budáról is sokakat elcsábítanak majd a
Balaton-felvidék eddig csak kevesek által felfedezett, érintetlenebb részére.
Tóth I.

A Nyugat alkonya

Oswald Spengler nagyszabású műve, ahogyan a címben
is utal rá, leszámolás a jövőbe vetett hittel. Nem új a
gondolat, Nietzsche határozottan visszautasította azt
a több évszázados gyakorlatot, amely szerint a jelen
nehézségeit el kell viselni, majd a történelmi jövő
kárpótolni fog. A szerző, szorosan szellemi elődje
nyomdokain haladva, e feltételezett szebb jövőről
igyekszik fellebbenteni a fátylat. Módszere kézenfekvő. A jelen kort megelőző kultúrák morfológiáját
tanulmányozza, s ezeket az eredményeket exportálja
a jövőbe. Abból az egyszerű tényből indul ki, hogy
ami/aki megszületik és él, meg is fog halni. Nincs ez
másképp a kultúrákkal sem. Művében a nyugati (fausti)
kultúrának a XX. század elejének állapotából indul ki.
’19-ben, közvetlenül az I. Világháború után jelenik meg az első kötet,
’22-ben a második. Ekkor zárul le a szabadversenyes kapitalizmus
korszaka. A német értelmiség nagy része hitt a győzelemben.

Keszőhidegkút

Hidegkút

Deutsch-Kaltenbrunn

A vereség traumájának feldolgozásában óriási szerepet
kapott Spengler műve.
A Nyugat alkonyának aktualitását mi sem indokolja
jobban, mint a jelenleg Európában zajló gazdasági és
környezeti válság, amely emberek millióit tartja létbizonytalanságban. Ennek okán újból jelentős szerepet
kap a történelmi haladás elutasításának gondolata,
az általános krízishangulat. A harmadik évezred hajnalán érezhető a spengleri jóslat beteljesedésének
kezdete, amit a kultúraellenesség, a tudományos és
technikai forradalom eredményeinek kisajátítása, a
pénz diktatúrája fémjelez. Spengler nem túl feszes
történelembölcseleti eszmefuttatása, éles meglátásai,
eredeti analógiái támpont lehet azok számára, akiket
érdekel a történelem(nélküliség) jelenkori (ki)alakulása, ahogy „a jelen
ráúszik a jövőre”, vagyis a civilizáció paravánja mögött a barbarizmus
Mecséri István
veti le álruháját.
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Váltson bérletet a Klebelsberg Kultúrkúriába
2012. első felében is remek színházi előadásokkal
várja közönségét a Klebelsberg Kultúrkúria. Februártól júniusig öt színház öt produkciója mutatkozik be a kulturális központ színháztermében.

Programok

FEBRUÁR 9.: Agatha Christie: Egérfogó. A Kecskeméti Katona József Színház előadása. Rendező: Cseke Péter. MÁRCIUS 24.: Ibsen: Nóra. A
Szabadkai Népszínház előadása. ÁPRILIS: Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője. A Karinthy
Színház előadása. Rendező: Karinthy Márton.
MÁJUS: O’Neill: Hosszú út az éjszakába. A
Veszprémi Petőfi Színház előadása. Rendező:
Dömölky János.
JÚNIUS: W. S. Maugham – Nádas Gábor – Szenes
Iván: Imádok férjhez menni. A Szolnoki Szigligeti Színház előadása. Rendező: Balázs Péter.
Az előadások 19 órakor kezdődnek majd. A bérlet ára 13 500 Ft., az egyes előadásokra jegyek
2500-3000 forintos árban kaphatók.

A Klebelsberg Kultútkúria komolyzenei bérletének koncertjein régi mesterek és fiatal művészek mutatkoznak be.
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Babák a színházban

Programok

2012. FEBRUÁR 17.: Dolcissimo sospiro. Kónya
István lantművész koncertje. Barokk és klasszikus lantmuzsika dalokkal és áriákkal. Monteverdi, Frescobaldi, Visée, Weiss, Purcell, Carissimi és
Mozart művei. Közreműködik: Cereklyei Andrea
(ének). Jegyár: 1600 Ft. MÁRCIUS 8.: A Nemzeti
Filharmonikusok Grazioso Kamarazenekarának
hangversenye. Vezényel: Madaras Gergő. Jegyár: 2500 Ft.
ÁPRILIS 13.: A Duna Szimfonikus Zenekar hangversenye. Haydn, Mozart, Beethoven művei. Vezényel: Medveczky Ádám. Jegyár: 2200 Ft.
MÁJUS 4.: Eckhardt Gábor zongoraművész
hangversenye. Jegyár: 2000 Ft.
A hangversenyek 19.30-kor kezdődnek, a bérlet
ára: 7000 Ft.

Eckhardt Gábor zongoraművész

Országomat egy ló(erő)ért!

A színészek és színésznők ezúttal nem színpadon pózolnak.
Szekéren döcögnek, biciklivel karikáznak, sítalpon siklanak,
hajón úsznak, légballonnal emelkednek, repülőn szárnyalnak
- de mégis egy szép autóval a legelragadóbbak! Közlekedéstörténeti kordokumentum, egyben nosztalgiával teli emlékezés
a Klebelsberg Kultúrkúria januári kiállítása, amely az Országos
Színháztörténeti Múzeum és Intézet gyűjteményéből válogat
igaz fénykép-különlegességeket. Az Országomat egy ló(erő)
ért! – Színészek és járművek című fotókiállítás 2012. január
5 és január 26. között látogatható. A belépés díjtalan.

Karády Katalin

Eddig, eddig, eddig… Bizonyára sokan emlékeznek még a Família Família kft. című nagysikerű TV-sorozat
Ágicájára, akinek szava járása mára már szállóigévé
vált: „Eddig, eddig, eddig vagyok”. A tűzről pattant
családanyát alakító Esztergályos Cecília most Meddig
vagyok?! címmel állított össze önálló estet, amelyben az
aktuális, mindenkit foglalkoztató témák mellett versekkel,
dalokkal idézi fel az elmúlt évtizedek sikeres szerepeit.
A Kúria Kamaraszínház bemutatóját január 14-én 18.00
órától láthatja a közönség a Klebelsberg Kultúrkúriában.
Jegyár: 1300 Ft

A Klebelsberg Kultúrkúria új kezdeményezése a három éves kor alatti
gyerekeknek szóló babaszínház, amely
havi rendszerességgel tartana előadásokat a kulturális központban. Januárban a Vaskakas Bábszínház mutatja be
Szivárványhinta című meséjét.
- Akármilyen hihetetlen, a csecsemők, a három éves kor alatti aprócska
gyerekek is fogékonyak a színházi előadásra – állítják a bábszínház művészei. Persze nem akármilyenre, hanem
kifejezetten nekik készülő játékokra.
Tudós csoportok: pszichológusok,
pedagógusok és művészek hosszú évek
óta tartó vizsgálatai alapján ismert,
hogy a művészi élmények már a méhen
belüli életben is befolyásolják a fejlődést. A kínai császárnékról mesélték,
hogy amikor állapotosak lettek, csak
szép dolgokat volt szabad nézniük,
hallgatniuk és szagolniuk, hogy a magzat is szép és kiegyensúlyozott legyen.
Kínában már akkor tudták, amit a mai
pszichológia tanít, hogy életünk első
kilenc hónapja – még az anyaméhben – és az azt követő három év egész
életünkre kihat. Irányt szab személyiségünknek, kreativitásunknak, lelki
egészségünknek, egyszóval mindennek, ami bennünk később igazán fontos lesz.
Ezt felismerve csatlakozott a győri
Vaskakas Bábszínház a norvég szakemberek által elindított „Művészet a legkisebbeknek” elnevezésű programhoz
a 2007/2008-as évadban bemutatott
Szivárványhinta című előadással.
Január 16., 10.00: Babaszínház – Szivárványhinta. Bábjáték 0-3 éveseknek a Vaskakas
Bábszínház előadásában.
A 20 perces előadásban egy utazáson vehetnek részt az apróságok: elkísérhetik a kedves
nyuszikat a hétszínű szivárvány selyemfelhő
csíkjaihoz, kocsin, hajón, vonaton, hintán röpülve, ismert mondókák és gyerekdalok varázslatával, anya ölében ringva. Az előadást követően
megfoghatják, megsimogatják, dögönyözhetik
a játékban szereplő bábokat, díszleteket, kipróbálhatják, játszhatnak vele. Rendező: Kocsis
Rozi Blattner Géza-díjas. Zeneszerző: Rab Viki.
Tervező: Bartal Kiss Rita Blattner Géza-díjas.
Játsszák: Varga Anita és Ragán Edit.
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Gyermektorna a Klébiben
Rendszeres sportolásra invitálják a 4-7 éves lányokat

Hűvösvölgyi Nyitott Műhely
Egy szabad alkotóhely minden korosztály számára

a pesthidegkúti Klebelsberg Kuno Általános Iskola és

Januártól újra indul a rajz- és festőiskola

szetételéhez és igényeihez igazodó játékokat a kis tor-

Egyénre szabott tanítás,

órától. A foglalkozásokat Hizsnyik László testnevelő tanár

szabad alkotás.

Gimnáziumba (1028 Szabadság u. 23.). A csoport ös�nateremben tartják minden kedden és csütörtökön 16
vezeti. Segítője Hizsnyik Wanda testnevelő tanár, Torna
Diákolimpiai Magyar Bajnok. A jelentkezők és érdeklő-

dők a helyszínen azonnal bekapcsolódhatnak a játékba.
További információ a 06 30 206-0287-es telefonszámon.

felvételre előkészítés,
Jelentkezés e-mail-ben:
zoltaibea@yahoo.com.
www.zoltaibearajz.eoldal.hu

ÉPÜLETENERGETIKA
Energetikai
minõségtanúsítvány
készítése
-ÿJavaslatÿenergia-megtakarítási
intézkedésekre
-ÿJavaslatÿfelújítási,ÿkorszerûsítési
munkákra
-ÿMegtérülésiÿidõÿésÿévesÿenergiamegtakarításÿszámítás
-ÿÉpületfelmérés
-ÿÉpületdiagnosztika

www.a3muvek.hu
toth.andras@a3muvek.hu
tel.:0620ÿ4939832

Bridzs-Tanoda solymáron
Kezdő játékosoknak, valamint
bridzsismerettel rendelkező, fejlődni vágyó,
de már haladó szinten játszó érdeklődőknek
Helyszín: Apáczai Csere János Művelődési Ház,
Solymár, Templom tér 25.
Tanfolyam időtartama: 8 hét, heti 1 x 3 óra.

Kezdés: 2012. január 10.

Játéknapok: Kedd, és szerda 18 – 21 óráig,
igény esetén napközben is.
ára: 24 200 Ft/fő.
Jelentkezés telefonon:
06 26 362-720, 06 30 944-6178
vagy email-en: opalart@enternet.hu

Fogorvosi magánrendelő

NAGyKOVácSIBAN

Web-Közért s...
ris
Minden nap f

Szeretne reggelente friss pékárut enni úgy,
hogy ki sem teszi a lábát otthonról?
Eljátszott már a gondolattal, hogy munka után
nem kell rohannia vásárolni és mégis friss áru
várja, mire hazaér?

Önnek ez már nem álom, csak pár kattintás
és mindez megtörténik!

Rendelési idő:
hétfő, szerda:
15-20-ig
kedd, csütörtök:
7-14-ig
péntek:
10-18-ig
Bejelentkezés:

www.web-kozert.hu

06 26 555-132
06 70 523-5993

INGYENES házhozszállítás 2 ÓRÁN BELÜL.

e-mail: tomoanyag@gmail.com
www.nagykovacsifogorvos.hu

Tegyen most egy próbát!

Elfogadunk bankkártyát, üdülési csekket, wellness kártyát,
illetve minden önkéntes egészségpénztár a partnerünk.

További információt a www.web-kozert.hu oldalon talál.
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DR. HANDA TIBOR FOGSZAKORVOS
magánrendelője kellemes, családias környezetben,
minimális várakozással, valamint
2 éV GARANcIáVAl várja NAGyKOVácSIBAN!

2011.07.29. 9:05:41

