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Telt házas előadások a Templomkerti Esteken

A Templomkerti esték – Művészek a templomért elnevezésű kulturális programsorozat idei rendezvényein
is neves előadók léptek fel
a máriaremetei bazilika
szabadtéri oltáránál. A közönség adományait idén
a kegytemplom orgonájának felújítására, valamint
a Szent Ferenc Kórház támogatására fordítják. A hetedik évad első előadásán
a jótékonysági programsorozat alapítója, a januárban elhunyt Bődey Sándor
emléke előtt tisztelegtek.
A II. Kerületi Önkormányzat támogatásával megvalósuló rendezvények háziasszonya idén is Schmitt
Pálné Makray Katalin volt,
fővédnöke pedig Láng Zsolt
polgármester.
(Folyatás a 3. oldalon)

Másodszor is Remény Kis Emberei Fesztivál

Második alkalommal rendezték meg a Remény Kis Emberei Fesztivált a Klebelsberg
Kultúrkúriában augusztus 24én. A Kárpát-medencei magyar,
árva és nehéz sorsú gyermekek
ének, zene, próza, mozgás és
tánc kategóriában indultak.
A rendezvény fővédnöke Kövér
László, az Országgyűlés elnöke
volt. Lackfi János írót, Harcsa
Veronika dzsesszénekesnő, és
Malek Andrea színésznő, énekesnő segítette a produkciók
értékelésében.
(Folytatás a 4. oldalon)

2. OLDAL
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KÖZÉRDEKŰ ADATOK
Hidegkúti Rendészeti Központ

Városrendészet,
Rendőrség

Szociális és Gyermekvédelmi Iroda
pesthidegkúti ügyelete

1028 Rezeda utca 10.
Tel.: 274-6073 (0-24 órás ügyelet)
Tel.: 274-7063 (Rendőrség,
hétfőt-péntek: 8.00–16.00)
E-mail: hrk@masodikkerulet.hu

Városrendészet:
hétfő: 13.30-18.00
szerda: 8.00-16.30
péntek: 8.00-11.30
Rendőrség:
hétfőt-péntek: 8.00–16.00

1028 Rezeda u. 10.

Minden páros pénteken
8.00–11.30-ig.

HIDEGKÚTI FOGADÓÓRÁK
Dr. Láng Zsolt
polgármester, Fidesz–KDNP
országgyűlési képviselő,
2. választókerület

előzetes időpont-egyeztetés:
346-5400

Polgárm. Hivatal 210. szoba
Mechwart liget 1.

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

előzetes időpont-egyeztetés:
06 20 932-2925

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
VÖK-tag, Fidesz–KDNP, 13. vk.

előzetes időpont-egyeztetés:
212-5030

Majorossy Imréné
A VÖK külsős tagja, Fidesz–KDNP

előzetes időpont-egyeztetés:
06 30 346-8045

Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala
Kihelyezett Iroda Pesthidegkút
1028 Máriaremetei út 37.
Tel.: 376-5966

Időpontfoglalás
Tel./fax: 376-8678
Web: www.magyarorszag.hu
A helyszínen személyesen

Hétfő: 8.00–18.00*
Kedd: 8.00–16.00*
Szerda: 8.00–16.30*
Csütörtök: 8.00–16.00*
*ebédidő: 12.15–13.00
Péntek: 8.00–13.00

Egyéb fontos címek és telefonszámok
II. Kerületi
Rendőrkapitányság

1024 Rómer Flóris u. 10.

346-1800, 346-1821,
346-1840

Közép-budai Tűzőrség

1021 Budakeszi út 45.

Tel.: 459-2301

II. Kerületi
Egészségügyi Szolgálat

1027 Kapás u. 22.

Tel.: 488-7500

Készenléti Szolgálatok Pesthidegkúti
Egyesülete

1029 Dombos utca 22.
Ügyelet 0–24 óráig:
06 30 621-0342

kszp2@freemail.hu

Gyermekorvosi ügyelet

1125 Diós árok 1–3.
Szent János Kórház, 24-es
épület
Telefon: 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

Búcsú Vasadi Ágnestől

Augusztus 20-án
elhunyt kerületünk
egyik kiváló óvodapedagógusa, Vasadi
Ágnes. Személyében
a hivatása iránt elkötelezett nagyszerű
embert veszített el Pesthidegkút.
Vadasi Ágnes a főiskola
elvégzése után, 1973. szeptember 1-jétől dolgozott a
II. kerületben, a Községház
Utcai Óvodában. Pályáját
a Hidegkúti út. 220. szám
alatti tagóvodában kezdte.
1977-ben megbízást kapott
a tagóvoda vezetőhelyettesi
teendőinek ellátására, majd
1982-től feladata a négy tagintézményből álló Községház
Utcai Óvoda vezetése lett.
A hidegkúti óvodai integrá-

ció átszervezése 1994ben megtörtént, azóta
a két tagintézményből álló Községház
utcai óvoda vezetője volt egészen 2011
nyaráig, nyugdíjba
vonulásáig.
Munkáját mindvégig nagy
elhivatottsággal és szeretettel, mindig a gyermekek érdekében végezte. A nyugdíjas
éveket, sajnos, nem sokáig
élvezhette, mert 2013. augusztus 20-án hosszantartó
súlyos betegség után elhunyt.
Emlékét szeretettel őrzik a
gyerekek, szülők, kollegák,
vezetőtársak. Búcsúztatása
szeptember 6-án 14 órakor
lesz a Szent Gellért Plébánia
és Urnatemetőben (1115 Bartók Béla út 149.)

Kiállítások a Kultúrkúriában

Szeptember 16. és szeptember 26. között lesz látható a Klebelsberg Kultúrkúriában a Budai Képzőművész Egyesület jubileumi kiállítása. A fennállásának tizedik évfordulóját ünneplő
egyesület régi és új festményekkel mutatkozik be a közönség
előtt. A kiállítást megnyitja Daragics Éva művészettörténész
szeptember 16-án 17.30 órakor.

ÜGYELETEK

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

Fekete-fehér

1/1 (185×261 mm)

85 000 Ft + áfa

70 000 Ft + áfa

1/2 (185×129 mm, 91×261 mm)

45 000 Ft + áfa

40 000 Ft + áfa

1/4 (91×129 mm, 185×63 mm)

30 000 Ft + áfa

25 000 Ft + áfa

1/8 (91×63 mm, 44×129 mm)

20 000 Ft + áfa

15 000 Ft + áfa

1/16 (44×63 mm)

8000 Ft + áfa

7000 Ft + áfa

Hirdetésfelvétel a következő Hidegkúti Polgárba: 2013. október 4-én 12 óráig a 316-3410es telefon/faxszámon, vagy a ludwig.dora@masodikkerulet.hu e-mail címen.

A Kultúrkúria folyosói tárlatán szeptember 18. és október
13. között Bécsi Imre, Fekete István, Hupján Attila és Sprenc
Balázs fotóművészek lyukkamerás felvételeinek kiállítása lesz
látható Szélesvásznú tűnődések címmel.
Szélesvászon: amikor beülünk a moziba egy filmre, s a függönyt még jobban széthúzzák, mert a látvány szélesebb, másként lesz több, mint a megszokott. A fotográfiában ezt a formációt panorámaformátumnak is szokták nevezni. Ezt a képi
világot szeretné bemutatni pár, a lyukkamerázás iránt elkötelezett alkotók. A belépés mindkét kiállításra díjtalan.

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, szerkesztoseg@budaipolgar.hu)
Főszerkesztő: Tóth Ildikó (toth.ildiko@budaipolgar.hu),
Szerkesztők: Ludwig Dóra, Péter Zsuzsanna, Szabó Gergely – Munkatárs: Szentirmai-Zöld Máté – Fotó: Eisenmann József
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Idén is sikerrel zárult
a jótékonysági rendezvénysorozat

(Folytatás az első oldalról)

A máriaremetei templomkertben június
15-én este Bődey Sándor özvegye, Bődey Katalin, valamint a rendezvény állandó háziasszonya, Schmitt Pálné Makray Katalin és
Láng Zsolt polgármester fát ültetett az alapító tiszteletére. Az emlékműsort Balázs Péter
színművész, a szolnoki Szigligeti Színház
igazgatója rendezte. Fellépett Balázs Fecó,
Császár Angela, Ferencz Éva, Heinczinger
Mika, Hűvösvölgyi Ildikó, Kautzky Armand,
Kertész Marcella, Melocco Miklós, Molnár
László, Pitti Katalin, Hegedűs Valér, Radó
Denise, Török Tilla, Molnár Nikolett, Hampel
Katalin és a Nemzeti Divat képviselői, valamint a Cédrus Táncegyüttes.
A telt házas előadások Bődey Katalin,
Schmitt Pálné Makray Katalin és a Klebelsberg Kultúrkúria közös munkáját dicsérik.
– A művészek felkérésekor a Templomkerti Esték sok éves hagyományát követtük, így kapott helyet egyaránt zenei és
prózai, valamint táncos előadás – mondta
el Dolhai István, a Kultúrkúria igazgatója. – Az idei pesthidegkúti Templomkerti
Estéken vendégül láttuk Bolyki Balázst
és a Bolyki Soul & Gospel Kórust, a Duna
Művészegyüttest, akik a Tavaszi szél című
előadással arattak fergeteges sikert, Miklósa Erika operaénekest, aki Horváth István
operaénekes közreműködésével és harmonikakíséretével lépett fel. Az utolsó estén
Kudlik Júlia és Szvorák Katalin szeretetről
szóló előadását hallgathatták az érdeklődők. Reméljük, ismét sikerült mind az öt

A Duna Művészegyüttes táncosai nem véletlenül arattak nagy sikert Pesthidegkúton

A Templomkerti Esték vendége volt idén Bolyki Balázs és a Bolyki Soul & Gospel Kórus, Kudlik Júlia
és Szvorák Katalin, valamint Miklósa Erika és Horváth István operaénekes

szombat estét feledhetetlenné tennünk a
közönség számára.
A nívós kulturális élményekre vágyó látogatók valóban minden előadáson megtöltötték a varázslatos helyszín padsorait,
sőt, sokan a fák alatt, pótszékeken vagy –

A jótékonysági programsorozat alapítója, a közelmúltban elhunyt Bődey Sándor munkássága
előtt tisztelegtek az évad első előadásán. Ugyanezen az estén Schmitt Pálné Makray Katalin,
Bődey Katalin, valamint Láng Zsolt polgármester fát ültetett az alapító emlékére

Minden előadás maradandó emléket
jelentett

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter rendszeres vendég a templomkertben

valódi majálishangulatot teremtve – a házi
szőttesre telepedve, családostul hallgatták
végig a műsorokat.
– Férjem, Sándor nevében is köszönöm
mindenkinek, hogy a Templomkerti Esték
idei évada is sikeres volt, és külön öröm
számomra, hogy az előadások telt ház előtt
zajlottak – mondta Bődey Katalin.
A máriaremetei bazilika berendezéseinek felújítását és karbantartását célzó
művészeti programok előtt minden alkalommal Esterházy László plébános tartott
szentmisét.
– Örömmel tölt el, hogy a közönség évről
évre, előadásról előadásra töretlen lelkesedéssel és érdeklődéssel vesz részt az eseményen – hangsúlyozta Esterházy László
atya lapunknak. – Külön köszönet illeti a
közönséget azért, hogy az ingyenes kulturális eseményen ismét jelentős összeggel
járult hozzá a templom céljaihoz. Felajánlásaikat az orgona felújításához fogjuk felhasználni.
A plébános megemlítette, hogy az utolsó
Templomkerti Estén befolyt adományokat
a Szent Ferenc Kórháznak ajánlották fel, az
intézmény ultrahang-berendezése ugyanis elromlott. A plébános hozzátette: a II.
kerületi kórház köszönettel fogad minden
felajánlást, amellyel a kerületiek a mintegy
18 millió forintos készülék megvásárlását
segítik.
Szabó G.
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Összetartozunk és egyek vagyunk

(Folytatás az első oldalról)
Nagy volt a nyüzsgés szombat délelőtt a
Kultúrkúriában, néhány gyerek gyönyörű
népviseletben, mások mindenféle kellékkel a kezükben várták, hogy elkezdődjön a
fesztivál. Miután a zsűri tagjai elfoglalták
helyüket a színpadon, Szűcs Balázs, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi
lelkésze, aki egyben a széphalom–ófalui
templom frissen kinevezett plébánosa is,

megnyitotta a rendezvényt.
Mint mondta, a gyerekek sok
mindent megmutattak magukból tavaly, de még rengeteg olyan érték van bennük,
amit megoszthatnak egymással, hogy abból ők és a közönség is töltekezhessen.
Elsőként a vendéglátó gyerekek egy
táncos meglepetéssel köszöntötték a vendégeket. Ezután J. S. Bach Parasztkantá-

Az ének, a tánc és az irodalom hozzátartozik
a mindennapjainkhoz, segít nekünk élni!

Miért vállalta a zsűritagságot? − kérdeztük Malek Andreától,
a zsűri új tagjától.
− Lackfi Jánost nagyra
becsülöm, sok versét
szeretem és énekelem
is. Bárhová el tudna
csábítani, felkért, és örömmel vállaltam a
feladatot, fontos rendezvénynek tartom a
Remény kis emberei fesztivált. Hiszek benne, hogy a fiatal tehetségek tanulhatnak
abból, ha szakavatott művészektől kapnak
visszajelzést a munkájukról.
Milyen produkciókra számít?
Nem az a fontos, hogy mindenki profi
előadó legyen, hanem az, hogy szeressen
zenélni. Egy anyuka mindegy, hogy hamisan
énekel-e, csak jól énekelhet a kisbabának, akit a kezében ringat. Ha két ember
szereti egymást, és táncolni kezdenek,
akkor nem arra figyelnek csupán, hogy
tökéletesen léptek-e, hanem egymásra.
Arról szól a táncuk, hogy összetartozunk
és egyek vagyunk.
Sok műfajban kipróbálta magát, színpadon
és televízióban is láthatta a közönség.
A zenéhez mindig hűséges maradt.

A zenélés nem egy-két hétre vagy egy
verseny idejére, hanem egy egész életre
szól. A zene benne van a főztömben, az
autóvezetésemben, mindenben. De nem
az a célja az éneklésnek, hogy állandóan
a színpadon álljak és produkáljak. Ha egy
almafa életében nincs tél, és állandóan
teremnie kell, akkor elpusztul, kiszárad
és elfogy belőle a lélek. Az ének, a tánc
az irodalom hozzátartozik a mindennapjainkhoz, segít nekünk élni! Irányt mutat,
finomítja a lelkünket és a testünket. Szerintem egyébként egy ország se tud olyan sok
tehetséges énekest és zenészt felmutatni,
mint mi, magyarok.
A dzsesszen kívül mit hallgat szívesen?
Borzalmasan érdekel a cigány folklór. Két
hónapja hallgatom a Karaván Família egyik
lemezét, megbolondulok a dalaikért. Kedves zenésztársam, Balogh Kálmán zenekarát is nagyon szeretem, fel is lépek velük.
Hol hallhatja a közönség?
Legutóbb a Budapest Jazz Orchestra
vendégeként léptem föl Szombathelyen.
Énekelek a Molnár Dixieland Bandben is,
és megjelent egy világzenei duettlemez,
amelyen Korpás Évával énekelek. Közös
gyerekműsorunkkal járjuk az országot.

táját hallhatta a közönség.
A Csángóföldről érkezett fiatalok lapunknak elmondták,
hogy nagyon örülnek, hogy
idén is eljöhettek a fesztiválra, már nem is izgultak úgy,
mint tavaly, amikor népdalokkal léptek fel. Nemsokára egy virtuóz
táncprodukciót láthatott a közönség, a
Hajdú-Bihar megyei Toldról érkezett fiatalok autentikus cigánytáncot adtak elő.
A zsűri tagjai is szívesen táncra perdültek
volna, a nézők pedig lelkesen tapsoltak a
zene ütemére. Nagy sikert aratott annak a
14 éves csángó kislánynak a meséje is, aki
idén először lépett föl a fesztiválon. Jankó Annamária (jobb oldali kis képünkön)
lapunknak elmesélte, hogy fellépőruhája
családi ereklye. A moldvai csángó hímzett
blúzt, díszes szoknyát és kendőt anyukájától kapta, aki a szép ruhadarabokat szintén
édesanyjától örökölte.
Ezen a napon rengeteg kis csoda született
a Kultúrkúria színpadán, és igaza lett Szűcs
Balázsnak, aki tudta, hogy idén is számíthat
a tehetséges gyerekekre!
Novák Zsófi Aliz
Augusztus elsejétől
Szűcs Balázs Ófalu
és Széphalom plébánosa. Mint mondta,
nagyon örül ennek a
kitüntető feladatnak.
– Hazaérkeztem!
Hidegkúton nőttem
föl. Egyetemi tanárként is sok a feladat, ezért nagy kihívás, de örömmel
vállaltam. Hetente 3-4 alkalommal misézem, és mellette a közösség építése,
támogatása a fő feladatom – mondta a
frissen kinevezett plébános a fesztivál
szünetében.

2013. augusztus 30.

KÖZÉLET

„Tennünk kell a közösségért”

Nem az egyéni elismerés vágya, sokkal inkább a közösségért tenni akarás vezérelte a Budaligeten élő Fülöp Tibort, aki augusztus
21-én ünnepelte születésének 80. évfordulóját. A ma is lelkes és
fáradhatatlan hidegkúti polgár többek között sportfoglalkozásokat szervez, polgári kört irányít, és egy közhasznú egyesület
vezetője. Munkásságát két éve Klebelsberg-díjjal ismerték el, az
1956-os forradalom és szabadságharc 45. évfordulóján a Magyar
Köztársaság 1956-os Emlékérmét is átvehette.

Fülöp Tibor
a Klebelsberg-díjat
2011-ben vette át
Láng Zsolt
polgármestertől
és Csabai Pétertől,
a Pesthidegkúti
Városrészi
Önkormányzat
elöljárójától

– Az emberek iránti érdeklődésem és
empátiám vélhetően már fiatalon, a szellemi ébredésem idején alakult ki. Isten,
haza, család. Ha ezek a fogalmak az ember
gondolkodásában a megfelelő helyre kerülnek, képes lesz kritikus helyzetekben
is rátalálni a legjobb életútra.
Az első munkahelyén részt vett és feladatot vállalt az 1956-os eseményekben.
A közgazdasági egyetem elvégzését követően az Április 4. Gépgyárban dolgoztam, ott ért a forradalom. Beválasztottak
a helyi munkástanácsba, a gyár fegyveres
védelmi csoportjának tagjai közé, és egy
alkalommal parlamenti küldött voltam.
Később persze nem maradt el a megtorlás sem: Kistarcsára internáltak, a Markó
utcai fogházból szabadulva még évekig álltam rendőri felügyelet alatt, és nem dolgozhattam a végzettségemnek megfelelő
beosztásban. Az 56-os szerepvállalásomat
Mádl Ferenc köztársasági elnök 1956-os
Emlékéremmel ismerte el.
Szűkebb hazájában, Pesthidegkúton
2011-ben Klebelsberg-díjat vehetett át.
1980-ban költöztünk Budaligetre, ahol
nyolc éven át a máriaremetei bazilika
képviselőtestületének tagja lehettem és
számos, helyi civil kezdeményezésnek
vagyok ma is részese. Az áldozatos munkának tűnő tevékenység is örömöt szerző
élménnyé változik a közös eredményesség
által. Magukkal ragadó közösségek életében szerepet vállalni hálás feladat. Külön
öröm, hogy az a közösség tartott a díjra érdemesnek, amely számomra mindennél
fontosabb.

A mai napig, 80 esztendős korában is
több szervezet munkájában vesz részt.
Életemben több alkalommal adatott
meg, hogy közösséget építhettem. Ezek
egyike a Budaligeti Polgári Kör, amelyet
2002- ben alapítottuk és amely a lokálpatrióta tagok fáradhatatlan munkájának
köszönhetően mára Pesthidegkút egyik
meghatározó civil közösségévé vált. Elnöke lehetek a Vass Miklós Értelmileg
Akadályozottakat Segítő Közhasznú Egyesületnek. A feladat számomra – személyes
érintettség révén – küldetés. Egyesületünk a hozzám hasonló szülőknek nyújt
segítséget gyermekük nevelésében, munkánkkal ugyanakkor a II. kerületi Értelmi
Fogyatékosok Napközi Otthonát is támogatjuk.
A sportfoglalkozások szervezése mellett a családra is marad ereje.
Az erőmet a jó Istennek köszönhetem, így élnem kell vele. A Klebelsberg
Kultúrkúriában megalapítottuk az asztalitenisz szakosztályt, amelyben mintegy ötvenen sportolnak, és sakkfoglalkozásokat
is szervezünk. Szeretnénk példát mutatni,
hogy a sport korosztálytól függetlenül űzhető, és fontos szerepet játszik az egészség
megőrzésében, valamint a megfelelő lelki
és fizikai állapot kialakításában egyaránt.
Természetesen családomra is jut idő.
Bár többen otthonomtól távolabb élnek,
de a családi eseményekre igyekszünk ös�szejönni. Ilyenkor három gyermekem, tíz
unokám, négy és egy leendő dédunokám
körében tölthetek ünnepi napokat.
Szabó G.
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Szülői összefogással
szépültek az iskolák

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola
és Gimnázium szülői munkaközösségének közel két éves iskolaudvarfejlesztési projektje az előző tanév
végére befejeződött. Az iskola udvarán májusig szülői adományokból és
önkéntes felajánlásokból felépítettek
egy nagy mászókát, két mérleghintát,
egy csúszdarendszert, kialakítottak
egy új homokozót, négy piknikasztalt.
A szülők őszi és tavaszi udvartakarításának hála, a lehetőségekhez mérten
rendezettebbé vált az iskolaudvar.
Mindez a szülök anyagi és fizikai segítségével valósulhatott meg, a gyerekek
pedig örömmel vették birtokba az új
eszközöket.

A Remetekertvárosi Általános Iskolában is összefogtak a tanulók szülei,
és úgy döntöttek, nyáron szebbé varázsolják az épület belsejét. Két ötletes tervező, valamint egy lelkes festő
munkája nyomán megújultak az iskola
folyosói és a lépcsőháza. Vidám festményekkel gazdagodott az iskola, a
lépcső melletti falakat madáretetős
fák díszítik, a tűzcsap egy narancssárga fa odújává változott, mellette
süni bandukol, a fa tetején pedig egy
bagoly figyel. A megújult iskolabelsőt
az iskola tanévnyitóján, szeptember
2-án adják át.
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Pestis Budán

A leginkább fekete halálnak vagy dögvésznek nevezett
pestis 1347-ben okozott először járványt Magyarországon, azután pedig nagyjából évtizedenként szedte áldozatait. A gyógyíthatatlannak hitt betegség utolsó előtti
támadása 1737 végén kezdődött, Buda, Óbuda, Budaörs
és Hidegkút lakosainak jelentős része meghalt a vészben.

Pest vármegye körlevele 1738. június 21-én
arra figyelmeztetett, hogy „A dög már Csongrád megyében grassál.” Karcagon is meghaltak négyen pestisben, de gondatlanul
temették el őket, és a földeken játszó gyerekek megfogták a kiálló végtagokat. Ezután
a városban kitört a vész, másfélezer emberéletet követelve. „Isten ostora és látogatása
Csömörre, Csabára és Keresztúrra is bejutott,
ottan alkalmasint halnak a mirigyben.”
A helytartótanács december 9-én felszólította a vármegyét, hogy a téli hónapokra
beszállásolt katonaság körében, a katonai
hatósággal együttműködve tegyen szigorú
egészségügyi óvintézkedéseket: „Isten óvjon
attól mindenkit, hogy a pestis ismét terjedjen.”
1739. február 13-án közzétették az uralkodó mandátumát, amelyben közli, hogy a
budai várban és az elővárosokban megszűnt
a pestis, kivéve a rácok lakta Tabánt, ahol
a vizsgálat most folyik. A ragály azonban
csak lappangott, egy hónap múlva megint
felütötte a fejét.
Budakeszire márciusban érkezett meg a
fekete halál, az első áldozatok a juhászok
és a pásztorok gyermekei, valamint hozzátartozói voltak. 354-en haltak meg. Budaörsön tavasz végére a lakosság fele meghalt. Elrendelték, hogy a járványtemetőt
a településtől távolabb nyissák meg, majd
zárják le: „Elegendő földet hányassanak rá,
hogy a dögletesség ki ne jöhessen a földbűl,
nem különben semmi nemű marhát a temetőhelyre ne bocsássanak.”
Károly császár április 13-án megparancsolta, hogy Pest vármegye azonnal intézkedjen Kecskeméten, ahol egy hónap
leforgása alatt 149 ember halt meg: „A vármegye küldjön tisztviselőt Kecskemétre, aki
a seborvossal és két tanácsbelivel vizsgáljon
meg minden házat, ahol pestises volt. A meghaltak használati tárgyait el kell égetni.”

De a pestisorvosok tulajdonképpen csak
megállapították a betegséget, ügyeltek az
intézkedések betartására és a hullák elszállítására. A védekezés alig működött,
a járvány első szakaszában több mint 50
településen fedezték fel a betegséget.
Április 18-án „Muraközy Sámuel kecskeméti egészségügyi komisszárius előadja levelében, hogy Serbeloni ezredes, bár Izsákra
tartott, megváltoztatta útirányát. Orgovány
pusztán keresztül Kiskőrösre utazott. Tette ezt
azért, mert Pesthy Ferenc és két borbély megállapította, hogy Izsákon pestis tört ki: 4 halottat
és számos beteget találtak.”
Pest vármegye urai májusban levelet írtak Buda és Pest magisztrátusának, hogy
tájékoztassák őket a pestis továbbterjedése
ellen tett intézkedéseikről. Nemcsak Pestet
és Budát, hanem a Kecskemétről jövő utasokat is ellenőriztették. Írtak a helytartótanácsnak is, a levélben nehezményezték,
hogy a Tabánban kitört „tumultus” leverését nem a budai gyalogosokra vagy a megye
katonáira bízták, hanem a Kevenhiller ezred 4. századára. „Már hetedik hete Óbuda
környékén táboroznak és ellátásuk a népet
terheli, holott elég teher az átvonuló katonák
és pestis-őrök eltartása.” Buda és Budakeszi
közé 6 fős őrséget rendeltek, a Buda felé
vezető utak mentén feliratokkal ellátott
akasztófákat állítottak, hogy elrettentsék
az őrséget kijátszó személyeket.
A Pest vármegyei alispán parancsára
Friebeisz Ferenc, a pilisi járás szolgabírája
megvizsgálta a Buda környékén levő településeket. Megállapította, hogy Üröm, Csobánka, Hidegkút, Jenő, Budaörs, Torbágy
és Visegrád pestissel fertőzött. Közhírré
tették, hogy a helységek lakóival érintkezni
még kereskedés céljából is tilos.
1739. június 4-én „Pest bézáratott és
strázsákkal körül vétetődött […] senki a lé-

nián által ne menjen, mert ha meg tudatik
avagy meg kapattatik valaki, az olyan ember
minden kegyelem nélkül felakasztatik, avagy
meglövöldöztetik, akár Férfiú, akár Asszony
személy lészen.”
November 27-én kihirdetik a császár
utasítását, hogy „A Harasztiban működő
seborvos vizsgálódjék és ahol lehet, például
Szentendrén, Csobánkán és Fóton, de más,
már fertőzésmentes helyeken végezze el a
szükséges fertőtlenítést. A szabad közlekedés
csak a fertőtlenítés elvégzése után engedhető
meg. […] Ha a vármegye nem képes seborvost
adni az új karanténhoz, kérjen egyet Nádasdy
Lipóttól, a budai királyi bizottság elnökétől.”
Mivel több helység járványmentes volt, a
seborvost és társát kiküldték Hidegkútra,
Ürömre és Budakeszire is.
A hidegkúti plébánia halotti anyakönyvéből kiderül, hogy az 1738 áprilisa és
augusztusa közötti járvány idején sokszor
temettek a gercsei templom déli oldalánál lévő temetőbe, de az 1739-es pestis
százhatvannégy halottjának nagy része is
itt nyugszik. A szomszédos Óbuda lakosságának nagyjából felét, 888 embert vitt el
a dögvész, számukra külön pestistemetőt
nyitottak a város északi peremén.
1740. március 22-én a vármegye hirdetményben tudósított róla, hogy egész Pest
megyében megszűnt a járvány miatti zárlat.
A korábban pestissel fertőzött helységeket
a borbélyok megvizsgálták, a lakosok szabad közlekedését engedélyezték, a szükséges tisztogatást elvégezték. A főszolgabíró
így köszöntötte a megyegyűlés résztvevőit:
„Hogy az Úr azon dögletes nyavalyábúl kendtek tisztulását megengedte, legyen áldott szent
neve.” Öröme azonban korai volt, a pestis
következő hulláma 1740 augusztusában érte
el Budát.
Verrasztó Gábor

2013. augusztus 30.

AJÁNLÓ

7. OLDAL

Őszi kultúrtalálka Hidegkúton
Az Ars Sacra Fesztivál rendezvényeire a belépés díjtalan

A 2013 évi Ars Sacra Fesztivál keretében több izgalmas programot is látogathatnak az
érdeklődők a Klebelsberg Kultúrkúriában.

SZEPTEMBER 16-án 19 órai
kezdettel Berecz András
mesemondó,
népdalénekes,
néprajzkutató
előadóestjére
várják a közönséget.
SZEPTEMBER 19-én 19 órakor
kezdődik Fülep Márk (fuvola,
népi fúvós hangszerek), Farkas
Zoltán „Batyu” és Tóth Ildikó
„Fecske” (tánc, dob, gardon)
közös estje. A műsorban felhangzó különleges szépségű
magyar fuvolamuzsikák táncos pörgéssel, a szóló- és páros
táncok lendületével forrnak

egybe. A zenei hangot mozgás,
a mozgást újból hang követi. Az emberi érzések közeli,
őszinte megnyilvánulásait és
derűs hangulatát viheti magával a kedves néző. Műsoron
Bartók, Jemnitz, Farkas, Lajtha,
Matuz, Szervánszky művei és
magyar népzene.

SZEPTEMBER 20-án 19 órától
Piros ruhában, szerelemben
címmel Weöres Sándor és
Károlyi Amy életébe, szerelmébe pillanthatunk be Lázár Balázs és Tallián Mariann
színművészek segítségével.
Az egyórás versszínházi est
a legendás költőházaspár,

a 100 éve született Weöres
Sándor és a tíz éve elhunyt Károlyi Amy műveiből válogat.
Szerelmük történetét meséli
el az előadás megismerkedésüktől a halálukig, verseik
és prózarészleteik egymásra
válaszolgatásával, miközben
kibomlik a két életmű mögötti
két személyiség és viszonyuk.

IX. Ötvösművészeti Biennálé
A kortárs magyar ötvösművészet legjelentősebb országos tárlatát negyedik alkalommal rendezik meg a Klebelsberg
Kultúrkúriában. A kiállítást Simon Károly
formatervező nyitja meg szeptember 12én 18 órakor.
A Kultúrkúria és a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségével közösen szervezett biennálé tematikájában
kapcsolódik a Gárdonyi Géza és Weöres
Sándor emlékévekhez: számos alkotás
született munkásságuk előtt tisztelegve.
IX. Ötvösművészeti Biennálé.
A tárlatot Simon Károly formatervező nyitja meg szeptember
12-én 18 órakor. Megtekinthető szep
tember 12. és október 13. között a Klebelsberg Kultúrkúriában (1028 Templom utca 2-10. www.kulturkuria.hu)

A rendezvényen megjelennek műveikkel a szakma „nagy öregjei” mellett a legfiatalabb alkotók is. A kultúránkban több
mint ezer éves múlttal rendelkező művészeti ág képviselői napjainkban széles területen alkotnak, több művészeti ágban is
képviseltetik magukat. Ezt tükrözi a tárlat
is, melyen az ékszertől a plasztikákig, érmektől a használati tárgyakig számos különféle alkotás látható.
A kiállítással egyidőben szeptember
12-én 11 órától kezdődik Az ötvösművészet
az építészet társművészete című konferencia, amely a Magyar Művészeti Akadémia
támogatásával valósul meg. A művészek a
két rendezvénnyel azt a két nagy területet
kívánják megmutatni, melyek az ötvösművészet gazdag megnyilvánulásait hivatottak prezentálni, és egyben szeretnék
felhívni a figyelmet e nagy hagyományokkal rendelkező művészeti ágra.

Magyar táncház
gyerekeknek
A nyári szünet után ismét indul a
Klebelsberg Kultúrkúria népszerű
gyermekprogramja. 2002 őszétől indult a táncház, amelyet Csidu (Csatai
László) vezet, aki vajdaszentiványi
és gyimesi táncokat, népdalokat és
népi játékokat tanít. A foglalkozásokat – amelyeknek célja a magyar
népzenei és néptánc hagyományok
ápolása, megőrzése és a fiatalabb
korosztályoknak való átadása – kéthetente pénteken tartják. A magyar
táncházban népi játékok, énekek,
mondókák és kézműves foglalkozás várja a gyerekeket. A mostani
tanévben először szeptember 13án, majd 27-én 17 órától várják a

táncoslábú fiatalokat. Jegyár: 500 Ft.
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n Curves-érzés
A nélkülözhetetle
nt

14 hónapja aktív, Curves klubba járó tagké

szeretném ha minél többen megismerkednének

ezzel a fantasztikus módszerrel:)

Aki belép ide, egy pillanat alatt elfelejti,
honnan érkezett. Maga mögött hagyja az
utca nyugtalan nyüzsgését, zaját, az otthon gondjait, a munkahely feszültségeit. A
színes, derűs miliő, a kedves fogadtatás, a
társak vidámsága úgy hat, mint egy nyugtató fürdő. Aztán az edzés: a „birkózás”
a hidraulikus gépekkel, a „Meg tudom
csinálni” elszántsága, majd pedig annak
jóleső nyugtázása, hogy ma is tettünk
valamit magunkért. Mindez együtt:
a Curves-érzés.

A Margit körúti a magyarországi Curves Klubok között a második legnagyobb, taglétszáma közelíti az ötszázat. Az ide járók – 11
éves kislánytól 84 éves matrónáig – egyöntetűen vallják: az amerikai franchise alapján
világszerte elterjedt Curves-nek számtalan
előnye van minden más edzésformával
szemben. Elfoglalt dolgozó nők, családanyák első helyen említik a rugalmasságot:
reggeltől estig bármikor jöhetnek, s azon
nyomban bekapcsolódhatnak az edzésbe.
Előny, hogy maga a köredzés mindös�sze 30 percet vesz igénybe.

A körben elhelyezett gépek különböző testrészeket, izomcsoportokat mozgatnak meg,
miközben a pulzus elkezd emelkedni. A gépek közötti dobogókon végzett gyakorlatok
az elért pulzusszám megőrzését szolgálják.
Időről időre ki-ki ellenőrizheti, hogy szívverése a korának megfelelő zsírégető tartományban van-e. Aki jól dolgozik, 30 perc
alatt akár 500 kalóriát is eléget.
Márpedig itt csak jól lehet dolgozni.
Az edzőlányok kedvesen, de határozottan nógatják azt, aki lazítani
próbál, s változatos dobogós gyakorlatokkal gondoskodnak a folyamatos lendületről. Ezért nekik különösen a havonkénti
mérésnél hálásak a nők, amikor kiderül,
hogy karcsúbb lett a derék, keskenyebb a
csípő, laposabb a has. A Curves-edzés lényege az egészségmegőrzés, erősítés mellett az alakformálás, a zsírpárnák fokozatos eltüntetése.
Na meg a vidámság, a jókedv! És persze a
játék. Kisiskolásokra emlékeztetően tudnak meglett korú asszonyok is mókázni,
elvégre maguk közt vannak, férfiszemektől

távol. Jelmondata szerint ugyanis a Curves:
„Edzés csak nőknek”. Újabb előny a koedukált edzőtermekkel szemben.
„Ez mind szép – mondhatják kisgyermekes
anyukák –, de hová tegyem a gyereket,
amíg én edzek?” Természetesen hozzák
magukkal! Zsuzsi dadus számtalan
játékkal köti le a kicsik figyelmét,
míg mamájuk csinosodik, szépül.
A Margit körúti Curves Klub nem csak evvel
a szolgáltatással jár élen az összes magyarországi klub között. Az alapfelszereltséget
jelentő nyolc gép helyett elsőként itt állítottak be tizenegyet, hogy további izomcsoportokat, testrészeket fejleszthessenek
a karcsúsodásra elszánt hölgyek.
Megtörténik, hogy valaki elmarad a klubból, mert még sincs elég ideje edzésre járni;
gondja van a gyerekkel; távolabb költözött… Aztán nem sok idő múlva visszatér
az illető, mert rettenetesen hiányzik valami
az életéből. A Curves-érzés.
Illés Lia

5-0725
Curves Margit krt. Telefon: 31
ligetnél )
it krt. 43-45. 2/4. ( Mechwart
Marg

www.edzescsaknoknek.hu
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Ingyenes

lehetôseg.

Italt is fogyaszthat, mert kérésre be- és hazaszállítjuk!

Akció

A pizzeriában átvett minden 5-ik elvitelre rendelt pizzából a legolcsóbb ingyenes!

A máriaremetei helyi piacon legközelebb SZEP
TEMBER 14-ÉN és 28-ÁN
7 és 11.30 óra között várják a vásárlókat. A Cserkészház kertjében (1029
Hímes u. 3.) a gazdag
áruválaszték és valódi
piaci hangulat fogadja
az érdeklődőket, akik a kínáló asztalnál egy jó beszélgetés
mellett a termelők portékáit meg is kóstolhatják. Szilágyi Zsolt,
a máriaremetei piac üzemeltetője és segítői felhívják a figyelmet: aki hazai termékeket vásárol, az a hazai családokat segíti.

