
Folytatódik a városrészközpont megújulása

Végéhez közeledik Pesthidegkút városrészközpontjá-
nak teljes megújulása. Évtizedekig a II. kerület egyik 
szégyenfoltja volt a balkáni állapotú régi végállomás és 
környezete. Az építészetileg elavult, helyenként romos 
épületek helyén 2010-ben egy 8000 négyzetméteres 
park létesült. Több lépcsőben és több beruházás kereté-
ben újul meg a parkkal szomszédos és szemben találha-
tó terület is. Új,  lekanyarodó- és kerékpáros sávokat is 
magában foglaló közlekedési csomópont épül, illetve egy 
új szolgáltató központ is létesül, valamint átalakul az ott 
található élelmiszerüzlet is.

(Folytatás a 3. oldalon)

Szerencsétlen tévedésnek indult, és egy 
felejthetetlen hét lett belőle. A  Krímből 
érkező Tavricseszkij Blagoveszt kórus „vé-
letlenül” látogatott el a II. kerületbe. Lá-
togatásuk azonban az itteniek – de minden 
valószínűség szerint a vendégek részére is 
– felemelő kulturális élményt és új barát-
ságokat hozott. A magyarul Tavriai Hírnök 

nevű vegyeskar kerületünkben két hely-
színen, a Klebelsberg Kultúrkúriában és 
az Országúti Ferences Templomban adott 
gyönyörű koncertet, de felléptek a solymári 
katolikus templomban, valamint Újpesten 
is, ahová az ottani Ukrán Nemzetiségi Ön-
kormányzat hívta meg a kórust.

(Folytatás az 5. oldalon)

• 100 millió forintos önkormányzati 
hozzájárulással mentőállomás épült a 
Hunyadi utcában
• A Bánffy György Emlékpark kialakítása 
a hűvösvölgyi városrészközpontban
• Átadták a 65 millió forintból felépített 
Hidegkúti Rendészeti Központot a Reze-
da utcában, és térfigyelő-rendszer épült 
a Bánffy-parkban és a templomkertben

• Közel 10 kilométer hosszan, 63 millió 
forintos saját és 584 millió forintos pá-
lyázati forrásból bővült a csapadékvíz-
elvezető hálózat Budaligeten
• Műfüves labdarúgópálya épült a Sza-
badság utcai sportpályán
• Több lépcsőben, mintegy 240 millió 
forintos ráfordítással megújult a Kle-
belsberg Kuno iskola épülete

Fejlesztések Pesthidegkúton

A 157-es busz – várhatóan – március 
második felétől a Solymár-Kerekhegyi, 
hosszabb útvonalon közlekedik. Az új 
szakasz kialakítását a környék közleke-
dési felté teleinek javítása érdekében 
régóta tervezi a Budapesti Közlekedési 
Központ (BKK).

(Folytatás a 3. oldalon)

Hosszabb vonalonEgy kórus, amely a Krímből érkezett Hidegkútra
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K Ö Z É R D E K Ű  A D A T O K

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

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 Hidegkúti Polgárba: a 316-3410-es telefon/faxszámon
vagy a ludwig.dora@masodikkerulet.hu e-mail címen.

hidegkúti Rendészeti közPont

Városrendészet

1028 Rezeda utca 10.
Tel.: 274-6073 (0-24 órás ügyelet) 
Tel.: 274-7063
E-mail: hrk@masodikkerulet.hu

Városrendészet:
hétfő: 13.30-18.00
szerda: 8.00-16.30
péntek: 8.00-11.30

Szociális és Gyermekvédelmi Iroda
pesthidegkúti ügyelete

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

ügyeletek

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

A Budaligeti Polgári Kör 
tagjai 12 éve minden 
hónapban összejövetelt 
tartanak, amelyen meg-
beszélik a civil szerve-
zetet és Pesthidegkutat 
érintő aktuális kérdése-
ket. A közös programot 
idén januárban is – mint minden év elején – szentmisével kezd-
ték. A január 14-ei szertartást Esterházy László plébános tartotta a 
máriaremetei bazilikában. 

A program a Cserkészházban folytatódott, ahol több mint hatvan 
fő gyűlt össze, hogy meghallgassa az esti szakelőadót.

– Vendégünk volt Komoróczki István, a Nemzetgazdasági Minisz-
térium tervezéskoordinációért felelős államtitkára, aki napjaink 
gazdasági helyzetéről, valamint az uniós támogatások előnyeiről 
és felhasználásáról tartott részletes beszámolót – mondta el la-
punknak Fülöp Tibor, a Budaligeti Polgári Kör vezetője. – Gyakran 
hívunk meg neves előadókat. Az elmúlt 12 év alatt mintegy ötvenen 
vettek részt aktuális témákat boncolgató kerekasztal-beszélgetése-
inken. Idei első összejövetelünkre eljött Láng Zsolt polgármester, 
Csabai Péter, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat elöljárója, 
Makra Krisztina és Skublicsné Manninger Alexandra önkormányzati 
képviselő is.

Az érdeklődők a kötetlen beszélgetés keretében a gazdaság-
politikai kérdések mellett elkerülhetetlenül felvetettek aktuális, 
az önkormányzati működést érintő témákat is. Szó esett példá-
ul a hidegkúti labdarúgópálya beruházásának jelenlegi állásá-
ról, a járda- és útfejlesztésekről, valamint az idei választásokról. 
Fülöp Tibor hangsúlyozta, hogy szervezetük igyekszik Pesthidegkút 
társadalmi életének hasznos „tagja” lenni. A polgári kör tagjainak 
nevéhez fűződik többek között egy hidegkúti helytörténeti gyűjte-
mény alapítása és gondozása és a Kultúrkúriában a Hol-Mi vásárok 
megszervezése. A polgári kör tagjai segítenek továbbá az idős, in-
tézetekben élő polgárok szállításában is. A szervezet hívta életre 
a Szállj magasra!-díjat, amelyet – a Pesthidegkúti Polgári Körök 
Szövetsége tagjainak javaslata alapján – azoknak a személyeknek 
adományoznak évről évre, akik sokat tesznek a helyi közösségért 
és a nemzeti összetartozásért.

SZ. G.

Évindító kerekasztal-beszélgetés 
Budaligeten

Termelői piac Máriaremetén
Máriaremetén legközelebb 
FEBRUÁR 8-Án, majd azt 
követően MÁRCIUs 8-Án és 
22-Én 7.30–12 óra között vár-
ják a vásárlókat. A Cserkészház 
kertjében (1029 Hímes u. 3.) a 
gazdag áruválaszték mellett 
igazi piaci hangulat fogadja a 
látogatókat, akiknek a vásárlás 
mellett mindig alkalmuk nyílik egy jó beszélgetésre. A termelők portékáit a 
kínáló asztalnál bárki megkóstolhatja. Szilágyi Zsolt, a máriaremetei helyi 
piac üzemeltetője és segítői felhívják a figyelmet: aki hazai termékeket 
vásárol, az a hazai családokat segíti.
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(Folytatás az első oldalról)

Elkészültek a hidegkúti városrészközpont 
átépítésének engedélyezési és kivitele-
zési tervei. A  II. Kerületi Önkormányzat 
beruházásaként megvalósuló fejlesztés 
során átépül a Hűvösvölgyi út–Hidegkúti 
út–Máriaremetei út–Ördögárok–Rezeda 
utca csomópont. A legfontosabb változás, 
hogy lekanyarodó sávok segítik a forgalom 
áramlását a Máriaremetei útnál, így a ha-
ladást nem akadályozzák majd a Hidegkúti 
útról, illetve a Máriaremetei útról balra 
kanyarodni kívánó autósok.

A nagy forgalmú csomópontot a kerék-
párosok számára is biztonságosabbá teszik: 
biciklisávot alakítanak ki az Ördögárok utca 
irányába, valamint kerékpártárolót is léte-
sítenek a területen.

A gyalogosok közlekedését a Hidegkúti 
úton már eddig is középszigetes átkelőhely 
tette biztonságossá, ezek ekézhető prizma-
sorral egészülnek ki az átépítés során. Új 
járdák is épülnek, illetve kisebb sétányok, 
utcabútorok a járókelők kényelmét szol-
gálják majd. Az új csomópont – arculati 
elemeit tekintve – a Bánffy György Em-
lékparkhoz illeszkedik. Az önkormányzati 
forrásból megvalósuló közlekedésfejlesz-
tési beruházás magánerős fejlesztésekkel 
egészül ki. A Bánffy György Emlékparkkal 
szemben, a Hidegkúti út–Ördögárok utca–
Bátory László utca által határolt területen 
Marussy Ferenc építész tervei alapján egy 
kétemeletes szolgáltatóház épül. A tervek 
szerint az épület második emeletén műkö-
dik majd – a jelenleginél sokkal jobb körül-
mények között – a hidegkúti okmányiroda 
is mintegy 100 négyzetméteren. A beruhá-
zók ezenkívül tisztítószalon, kulcsmásoló, 
képkeretező, fodrászat és varroda beindí-
tását is ígérik. 

Új közlekedési csomópont – megszűnnek a dugók

A városrészközpontban található CBA-
üzlet is megújul, illetve kibővül a jövőben. 
A CBA kommunikációs osztálya lapunkkal 
azt közölte, hogy a közlekedési csomópont 
megépítése után azonnal nekilátnak az új 
élelmiszerüzlet megépítéséhez. A tulajdo-
nos célja, hogy az új létesítmény a kor köve-

telményeinek megfelelően, magas színvo-
nalon tudja kiszolgálni a lakosság igényeit.

A közlekedési csomópont átépítésének 
tervei már elkészültek, a közbeszerzési 
eljárás lefolytatását követően – várhatóan 
tavasz folyamán – kezdődhetnek meg a 
munkálatok. ti

Bánffy-park

CBA
Rezeda utca

Ördögárok utca

Bátory László utca
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Máriaremetei út

A tervezett 
szolgáltatóház 

helye

Parkoló

Kerékpár út

Kerékpár út

Kerékpár út
Busz

Busz

Az új szakasszal remélhetőleg nemcsak 
a környéken lakók utazási feltételei ja-
vulnak, hanem idővel a személygépkocsit 
használók köre is csökken, és kevesebben 

autóznak majd a hűvösvölgyi csomópont 
felé. A fejlesztéssel kapcsolatos lakossá-
gi észrevételeket figyelembe véve a BKK 
több helyszíni bejárást tartott a II. Ke-
rületi és a Solymári Önkormányzat kép-
viselőivel közösen. A  bejárások során 
megtekintették a hosszabbítás útvonalát, 
valamint a tervezett megállók helyszíneit.

A II. Kerületi Önkormányzat minden 
beérkezett észrevételt, kérést és javas-
latot továbbított a BKK felé, így sikerült 
elérni azt is, hogy a hűvösvölgyi vonalon 
állnak szolgálatba a napokban a fővá-
rosba érkezett midibuszok. A  nemrég 
beszerzett három Solaris Urbino 10 tí-
pusú, kisméretű jármű ugyan nem új, 
de nagyon jó állapotúak, utasterük meg-
kímélt, a vázszerkezet stabil, csupán a 
külső műanyagelemek szorulnak kisebb 

javításokra, és hamarosan megkapják az 
égkék fényezést. A  BKK hangsúlyozza, 
hogy a használt buszok beszerzése nem 
az új buszok forgalomba állítását he-
lyettesíti, hanem a régiek szükségszerű 
felújítását váltja ki, lehetővé téve a 20 
évesnél idősebb autóbuszok selejtezését. 
A BKK tájékoztatása szerint a 157-es járat 
új szakaszán két midibusz áll forgalomba. 
A járatok munkanapokon csúcsidőszak-
ban menetrend szerint 30, napközben 
pedig 60 percenként közlekednek. Es-
ténként és hétvégeken igénybejelentés 
alapján indul a busz. A Zerind vezér ut-
cában (a Géza fejedelem utcánál) a BKK új 
megállót épít, a peront a midibuszok igé-
nyeinek megfelelően az autóbuszforduló 
Solymár felőli részén építik meg 2-3 mé-
ter hosszan.Fo
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A KRím fÉlsZigET a Fekete- és Azovi-tenger 
között, melyet a 30 km hosszú és 9 km széles 
Perekopi-szoros csatol a kontinenshez, és kelet 
felé a hosszan elnyúló Kercsi-félszigetben, a Kercsi-
szorosnál végződik. A félsziget területe lényegében 
megegyezik az Ukrajnához tartozó Krími Autonóm 
Köztársasággal. Területe 26 100 km², népessége 1 
973 185 fő. A hőmérséklet enyhe – különösen a 
félsziget déli részén található Krími-hegység által 
– a hideg szelek ellen védett délkeleti partvidéken. 
Az északi rész sztyepp, a jellemző éghajlattal, a 
hegyekben jajlák, a nyári legeltetésre használt 
erdőmentes legelők találhatók. Szimferopol város 

Ukrajna déli részén, a Krímben, a Krími Autonóm 
Köztársaság fővárosa. A város a Salhir folyó mellett 
helyezkedik el, a Krím-félsziget déli részén fekszik.

(Folytatás az első oldalról)

Magyar Ari festőművész neve ismerősen 
csenghet lapunk olvasóinak. A művész éve-
kig a Budai Képzőművész Egyesület elnö-
keként dolgozott, számos kiállítás mellett 
ő kezdte el a népszerű festőversenyek szer-
vezését is, amelyek azóta a pesthidegkúti 
nyarak izgalmas színfoltjai lettek. Rendkí-
vüli szervezőkészségének és fáradhatatlan 
energiájának ezúttal a krími énekesek lát-
ták hasznát. A kórus ugyanis vendégszerep-
lésre volt hivatalos hazánkba, de egy szer-
vezési hiba folytán se fellépési lehetőség, 

Minden jó, ha a vége jó – avagy népek barátsága  a II. kerületben

se szállás nem lett biztosítva számukra az 
adott időszakban, a repülőjegyeket a kó-
rustagok viszont már megvették. A kilá-
tástalan helyzetben Magyar Ari sietett az 
ukránok segítségére, akit régi jó barátság 
fűz a kórussal utazó Gladkih Nagyezsdához, 
a szimferopoli Magyar Egyesület elnökéhez. 
Rövid idő alatt megszervezte a fellépéseket, 
szállást talált a kórustagoknak. 

– A szállás a Pesthidegkúti Baráti Kör és 
az ófalui plébánia segítségével magánhá-
zaknál oldódott meg – meséli Ari. – Első 
este a II. kerületi Német Kisebbségi Ön-
kormányzat tájházában gyűltünk össze, és 
kaptunk remek vacsorát. Három fellépést is 
sikerült megszervezni. A solymári Corvinus 
Vegyeskar, a Budapest–Országúti Ferences 
Templom Kapisztrán Kórusa és a Pesthi-
degkúti Német Dalkör is vendégül látta az 
ukrán kollégákat. Mindez az utolsó pilla-
natban dőlt el. Hálás vagyok mindenkinek, 
aki részt vállalt a kórus fogadásában. Ilyen 
széles összefogással és segítőkészséggel 
még nem találkoztam!

Az ukrán vendégek is rendkívül hálásak 
voltak, ahogy annak a Krími Filharmónia 

Tavricseszkij Blagoveszt Vegyeskórus veze-
tője, Nikolenkó Vologyimír (nagy képünkön 
középen) többször is hangot adott. Mint 
mondta, ez alatt a rövid idő alatt nagyon 
jó benyomásokat szereztek Budapestről és 
a II. kerületről, amelynek szépsége lenyű-
gözte őket, és ahol azonnal otthon érezték 
magukat.

– A Magyar Egyesület minden év-
ben szervez magyar kulturális napokat 
Szimferopolban – mesélte a karnagy –, 
ahová tavaly áprilisban minket is meghív-
tak. A rendezvényen részt vett az Újpesti 
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat néhány 
képviselője is, akiknek annyira megtetszett 
előadásunk, hogy meghívtak Magyaror-
szágra. A világ számos pontján énekeltünk 
már, de – bár húsz éve szeretném – Magyar-
országra most először jutottunk el. Nagyon 
tisztelem a magyar kultúrát, különösen Ko-
dály Zoltánt, akinek világhírű módszerével 
tanulmányaim során én is megismerked-
tem. Páratlan pedagógus és zenetudós volt.

A karmester hozzátette: huszonhárom 
évvel ezelőtt alakult a kórus, és akárcsak a 
Krím-félsziget – ahol krími tatárok, oro-
szok, ukránok, bolgárok, görögök, néme-
tek élnek – a kórus is soknemzetiségű. Re-
pertoárja ennek megfelelően számos nép 
nemzeti dallamvilágából merít, leginkább 
azonban pravoszláv egyházi énekeket ad-
nak elő. 

– Tavrija Ukrajna legdélebbre fekvő 
területe, a Krím-félsziget is ott található. 
Onnan származik a kórus, és – mint ahogy 
nevünkben is szerepel – dalainkkal üze-
netet viszünk magunkról a világnak – tette 
hozzá Nikolenkó Vologyimír. 

Gladkih Nagyezsda elmondta, hogy a kó-
rus a Krímben rendkívül népszerű, gyakran 
lépnek fel, mindig nagy sikerrel. A kará-

Képünkön Aleksandrov Serhii, Ukrajna Ma-
gyarországi Nagykövetségének első titkára és 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
Dézsiné Ühberhart Katalin

A krimi kórust vacsorával várták a német házban

Fellépés az Országúti Ferences Templomban
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Minden jó, ha a vége jó – avagy népek barátsága  a II. kerületben

Tavaly szeptemberben kezdődtek el a 
Szabadság utcai sportcentrum felújítási 
munkálatai. A II. Kerületi Önkormányzat 
sikeresen pályázott a Magyar Labdarúgó 
Szövetség (MLSZ) pályaépítési program-
jára, ennek keretében, közel 300 millió 
forintból készült el a legmagasabb elvárá-
soknak megfelelő négy – három kisebb és 
egy nagy – műfüves pálya. Az önkormány-
zat – a területet évtizedek óta használó és 
a futballutánpótlás helyi bázisát jelentő – 
Hidegkúti Sport Clubbal (HSC) együttmű-
ködve készítette el a teljes megújulás tervét. 

Az MLSZ által meghirdetett támogatási 
rendszer tartalmilag illeszkedik a hideg-
kúti sporttelep fejlesztésére – a lakosság 
bevonásával – 2009-ben elkészített ke-
rületi koncepcióhoz. 2009-ben sportcélú 
hasznosítás mellett tette le a voksát a vé-
lemény nyilvánító helyiek jelentős több-
sége. Az akkor elfogadott koncepciótervek 
első üteme valósul most meg a Szabadság 

Épül a sportcentrum: futóterep is készül

utcában. Az MLSZ közreműködésével egy 
nagyméretű, illetve 3 kisebb labdarúgó-
pálya épült világítással, labdafogóhálókkal, 
kerítéssel, valamint egy 150 személyes mo-
billelátóval.

A pályák decemberben elkészültek, 
a munkálatok azonban folytatódnak: az 
önkormányzat saját forrásból kiszolgá-
ló helyiségeket is kialakít a futballpályák 
mellett, illetve a lehetőségekhez mérten 
tovább bővíti a sportolási lehetőségek kí-
nálatát.

Az elmúlt évek során egyre többen jártak 
ki a sporttelepre futni, erre a jövőben is 
lehetőségük lesz a hidegkútiaknak. Az ed-
dig futásra használt területet – a felújítási 
munkálatok miatt – biztonsági okokból 
elkerítették, de a tavasz folyamán a telek 
egy másik részén futásra alkalmas felületet 
alakítanak ki.

– A sportpálya környékét évek, évtizedek óta kocogásra használó embereknek pár hete, 
mióta lezárták ezt a területet, új helyszínt kell keresnie a testmozgásra. Sokan – így 
én magam is – azóta a repülőtérre járunk futni, ami a sok ürgelyuk miatt balesetve-
szélyes lehet, illetve a domborzati viszonyok miatt az idősebb embereknek nagyon 
megterhelő. Nagyon örülnénk ezért egy olyan lehetőségnek, amely itt, a megújult 
Szabadság utcai sportpálya környezetében biztosítana vízszintes, sima, mindenki 
számára jól használható futófelületet.

– Nagyon régóta szeretnénk már egy rendes, 400-as futókört, sík, nem lebetonozott 
terepen, amely mindenki számára lehetőséget nyújt egy kis egészséges – csípőt, 
térdet nem veszélyeztető – testmozgásra. Mivel utánpótlás-edzéseket tartok a 
focipályán, külön örülök ennek a lehetőségnek, amely alkalmat teremt arra, hogy 
a gyermekét az edzésre hozó szülő is mozogjon addig, amíg gyermeke sportol. 
Ezzel jó példát mutat és a saját egészségének is jót tesz, mindezt úgy, hogy végig 
ott van elérhető közelségben.

– Barátaimmal, testvéreimmel gyakran járunk futni a környező erdőkben, de intenzívebb 
edzésekre nyújtana lehetőséget egy új futóterep. Mi a Szabadság utcai sportpályához na-
gyon közel lakunk, így – ha erre lehetőség nyílik – örömmel járnék le futni akár egy héten 
többször is. A futókör kialakítását azért is tartom jó ötletnek, mert az egyik legegyszerűbb 
és mégis leghatásosabb sporttevékenység. Bízom benne, hogy nemcsak kortársaimat, 
de a szüleimet is rá tudom venni egy kis testmozgásra – ha kész lesz a futófelület, nem 
mondhatnak nemet. 

csonyhoz és vízkereszthez kapcsolódó mű-
sorok – amellyel hazánkban is felléptek – 
éppen ebben az időszakban aktuális, hiszen 
a pravoszláv egyház január elején ünnepli 
a karácsonyt. 

Az első este háziasszonya, a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat elnöke, Dézsiné 
Ühberhart Katalin örömmel fogadta vendé-
geit, és megtiszteltetésnek nevezte, hogy a 
dalkör közös koncertet adhat a hazájában 
igen kedvelt és magas művészi színvona-
lon éneklő kórussal. A beszélgetés során 
kiderült, hogy Krímben is élnek német 
nemzetiségűek, és a felek azonnal tervez-
ni kezdték, hogyan lehetne az egymástól 
sok száz kilométerre élő nemzettársakkal 
felvenni a kapcsolatot.

A vacsorára eljött Csabai Péter, a Pest-
hidegkúti Városrészi Önkormányzat elöl-
járója és Skublicsné Manninger Alexand-
ra önkormányzati képviselő is, akik a 
kerület vezetősége nevében köszöntötték 
a vendégeket, és meséltek kerületünkről. 
Aleksandrov Serhii, Ukrajna Magyarorszá-
gi Nagykövetségének első titkára szintén 
rész vett az eseményen. Mint kiderült, az 
első titkár Krímben született, de diplomata 
szülei révén Magyarországon járt óvodába, 
majd néhány év elteltével egyetemi tanul-
mányait is itt folytatta. Akkoriban a II. ke-
rületben élt, amely szerinte Budapest leg-
szebb része, és nagyon örült, hogy kedvenc 
városrészében földijeivel találkozhatott.

Az Országúti Ferences Templom Kapiszt-
rán Kórusának karnagya, Lógó Tibor beval-
lotta, hogy bár teljesen váratlanul csöppent 
ebbe a helyzetbe, nagy örömmel szervezte 
meg a krími vegyeskarral közös fellépésü-
ket a Margit körúti templomban. 

– A kórus tagjaival együtt átéreztük uk-
rán „kollégáink” kényelmetlen helyzetét, 
és nem volt kérdés, hogy amiben tudunk, 
segítünk. Mi is tudjuk, milyen sokat jelent, 
ha valahol szívesen látják az embert, felka-
rolják ügyét. Rögtön megtaláltuk a közös 
hangot, hiszen ugyanazt a műfajt műveljük 
– még ha a keleti és nyugati egyházi zene li-
turgiája el is tér egymástól. Ezt megelőzően 
nem ismertem a Tavricseszkij Blagoveszt 
kórust, de amikor Magyar Ari felkeresett, 
adott egy cédét, amelyen egy nagyon igé-
nyes, zeneileg gyönyörűen kidolgozott fel-
vételt hallhattam. Nagyon örülök ennek a 
találkozásnak, amely inspirálóan hatott a 
Kapisztrán Kórusra, hiszen nagy izgalom-
mal készültünk a fellépésre, és ugyanilyen 
izgalommal követtük vendégeink műsorát.

*
Minden jó, ha a vége jó, és ennek a tör-

ténetnek jó lett a vége: az itteni zeneked-
velő közönség igazi zenei csemegét kapott 
Tavria hírnökeitől, akik cserébe a magyarok 
segítőkészségének és vendégszeretetének 
jó hírét vihették magukkal. Reméljük, lesz 
még folytatás. Péter ZSuZSaNNa

Balpataki 
Ferenc

Bánföldi 
Andrea

Ungvárszki 
Bence
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Mindketten jogot tanultak, Vári Szabó Ist-
ván ügyvéd lett, a szabadságharc idején 
honvéd százados, Kossuth Lajos egyik futá-
ra volt, majd a kiegyezés után Kiskunhalas 
első polgármesterének választották. Uno-
kaöccsét, Thorma János festőt, a későbbi 
nagybányai művésztelep alapítóját pályája 
kezdetén anyagilag támogatta. 

Vári Szabó Antal Budára költözött, ahol 
előbb ügyész, majd királyi törvényszé-
ki bíró, Pest-Pilis-Solt megyei bizottsági 
tag és – magas fizetésének köszönhetően 
– közbirtokos lett. Szűcs Sámuel miskolci 
képviselő 1841 tavaszán a következőket je-
gyezte fel naplójába:

„Öcsémmel, eggyütt, Budára mentem, 
hol megnéztük Ferenczy István dolgozó-
termét, a müvésszel magával találkozánk, 
ki szíves vala, eggyet mást mutogatni, 
láttuk, Mátyás’ emlékéből gipsz mintáját 
azon reliefnek, melly Mátyást, mint nép-
szerűt fogja ábrázolni, előhozott Ferenczy 
eggy, márványdarabot, melly, mint alakja, 
mutatja, töredéke valami medenczének, 
reá, szájokban gyűrűt tartó hollók vannak 
metszve. Ez, a’ budai vár’ part-oldalában, 
mostanában találtatott […] Telegdy Pali-
val, a’ Szent Gellértben valék, délután pedig 
Kuthy Sigával, Nagy Samuval, és Vári Szabó 
Antallal eggyütt, a’ Ludovicaeum’ kertjét, 
azután a’ magyar museumhoz tartozó ritka-
ságokat néztük meg. Legelől láttunk, kitö-
mött állatokat, vóltak, köztök pellikán, ap-
róbb, nagyobb madarak, négy lábú állatok, 
ló, bika, kettős borjú, eggy közös fejjel. […]

Kuthy Sigával, megnéztem, a’ budai vá-
ros-majort, ezen szép hely eléggé meg-
jutalmazza, az ide kijövetelt, ugyanakkor 
vóltunk, a’ Christ Orvos’ kertjében, melly 
Budának felső részén hegyen esik, a’ két 
városra innen, gyönyörű kilátás van. Visz-
szajövőben bementünk, elébb a’ császár, 
azután a’ király fürdőnek udvarára. […] 
pünköst szombatján, esti 6. órakor Szűcs 
Miklós öcsémmel, és Vadnay Rudolfal Po-
mázra indúltam. Budát elhagyva, találtuk, a’ 
római víz csatornák’ maradványait, mellyek 

A Vári szabó család 1655 májusában 
szatmárban kapott adomány- és birtok 
nélküli nemességet (címereslevelet), ame-
lyet a következő hónapokban kihirdettek 
Ugocsa és Bereg vármegyében is. A fa-
mília a XIX. század elején már Kiskun-
halason lakott, itt született meg nemes 
Vári szabó jános borbély, seborvos és 
felesége, nemes Thorma julianna két fia: 
Antal (1819) és István (1827).
 

egymástól elszaggatott igen erős kőfal da-
rabok.”

Vári Szabó Antal Jankovich Miklós mű-
gyűjtő halála után örököseitől megvette 
annak hidegkúti birtokát és a rajta lévő, 
klasszicista stílusú kúriát. Az 1830-ban 
épült, négy dór oszlopos középrizalittal 
tervezett házhoz többlépcsős feljáró vezet. 
Udvari oldalán szimmetrikusan ismétlődik 
a bejárat és előtte az oszlopsor. 

Miután Vári Szabó Antal 1868-ban fele-
ségül vette a nála tizenhat évvel fiatalabb 
nagybócsai Sárközy Paulinát, a budai Dísz 
téri lakásból kiköltöztek a hat szobás, sza-
lonos hidegkúti kúriába. A református val-
lású Vári Szabó Antal hosszas betegeskedést 
követően saját otthonában halt meg 1895. 
május 3-án, életének 76. évében. Holttes-
tét három nap múlva Hidegkúton megál-
dották, majd Kecskemétre szállították a 
családi sírboltba. A földbirtokosnak titulált 
özvegy Sárközy Paulina 1912-ben hunyt el. 

Imrényi-Szabó Imre írja Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vármegyéről szóló, 1944-ben meg-
jelent könyvében: „Szinte mesélnek ezek az 
öreg kúriák. Napsütésről, gabonaszagú, élő, 
derűs mezőkről, porzó négyesfogatokról, 
az ámbituson pipálgató földesúrról, a zöld 
zsaluk mögött álmodozó kisasszonykákról, 
régi szerelmekről, régi dáridókról, régi té-
kozlásról is persze  […] egy elmúlt világról, 
amely talán könnyelmű volt és pazarló, de 
egyet mindenesetre tudott: önmagát élte, 
és ha elpusztult is, úgy pusztult el, hogy 
hagyott valami szépet is maga után, valami 
olyan szépet – egy faj kőbe álmodott költé-
szetét –, amilyen mi utánunk bizony alig-
alig marad. […]

Figyeljük meg jól a mindig egyszerű és 
világosan áttekinthető alaprajzi megoldá-
sokat és az ezekből logikusan kifejlesztett 
derűs és nyílt homlokzatokat, a minden 
felesleges tornyot és cikornyát elkerülő 
tetőzeteket, amelyek fazsindely-, nád- 
vagy szalmafedés alkalmazása mellett is 

az épületnek keresetlen, úri megjelenést 
biztosítanak, a […] tájak hangulatába pedig 
mindég harmonikusan illeszkednek bele. 
[…]

Egy kúria boltíves ebédlőjében üldö-
géltem, s ott órákig elnézegettem az érin-
tetlenül maradt régi berendezéseket. … 
Hallgattam a régi történeteket, amint el-
mesélték, hogy a kúria egykori gazdája még 
négylovas fogaton hajtatott a vármegyehá-
zára, vagy az alig pár lépés távolságra lévő 
templomba. Elnéztem a toronymagasságra 
megnőtt fákat és díszcserjéket, melyek a 
legszebb építészeti részleteket takargatták 
irigyen szemeim elől.” Imrényi később 
azonban megjegyzi, hogy „A tornácoszlo-
pok közeit későbben beüvegezték, ami a 
tornác hatását károsan befolyásolja.” 

A Vári Szabó Antalról pontatlanul elne-
vezett Váry köz 7–9. szám alatti épületen 
az államosítás után még ennél is jelentő-
sebb átalakításokat végeztek: három lakás-
ra szabdalták az eredetileg harmonikusan 
egymásba kapcsolódó szobákat… Az egy-
kori udvarház műemlékvédelem alatt áll, 
ennek ellenére külseje elhanyagolt, a né-
hány éve elvégzett állagmegóvó felújításnak 
nyoma sem látszik. A kúria mögött hasonló 
sorsú, régi gazdasági épületek állnak. Az 
egykor szépen gondozott park utcai oldala 
erdővé burjánzott, udvari része pedig zöld-
ségeskert, illetve hulladéklerakó hely. 

verraSZtó GáBor

Nemes Vári Szabó Antal
hidegkúti kúriája
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HŰVÖSVÖLGYI VIGADÓ

Születésnapok, névnapok, bankettek, évfordulók, gálaestek, konferenciák, céges előadások, díjátadók, 

értekezletek, gyűlések, meetingek, esküvők és egyéb rendezvények 300 főig

Hűvösvölgyi Vigadó, 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 215.

Fax: + 36 1 376 5169. e-mail: huvosvolgyivigado@gmail.com, csak sms: 06 30 959-4063Rendelésfelvétel:

Januártól újból van ebéd a hŰvösvölgyi vigAdÓBAn, helyben fogyasztásra 

és elvitelre menü rendszerben. 800 Ft/nap/adag. Januárban még csak heti megren-

deléseket tudunk fogadni. Helyben fogyasztás 12-15 óráig, elvitel 18 óráig.
Rendelésfelvétel a helyszínen és a felsorolt elérhetőségeken.

mindenkit szeretettel várunk, 
érdeklődőt, fogyasztót, kíváncsiskodót, kicsit és nagyot.

Hűvösvölgyi Vigadó szeretettel vár minden kedves vendéget, 
akik szeretnének valamit megünnepelni, valamire megemlékezni:

A házhoz szállítás díjtalan!
Nyitva tartás: H-Szom.: 12-21, V.: 12-18.
Tel.: 7000-453, vagy 06 30 649-0495

Étterem és Pizzéria
1029 Budapest, Nagykovácsi út 7.

Házi jellegű ételekkel, pizzavariációkkal 
és családias hangulattal 
várjuk kedves vendégeinket!

FEBRUÁR 5-IG látogatható a Klebelsberg Kultúrkúria Horizont + című kiállítása, 
amelyen Somodi Ildikó textilművész alkotásait láthatja a közönség. 

– Az alkotásban mindig a szövés, a festés és a rajzolás hatásainak közös, 
együttes megoldásaira kerestem a lehetséges válaszokat – fogalmazott a művész 
a tárlat kapcsán. – Műveimmel így határokat sértek, vagy inkább oldok fel, amit 
izgalmas feladatként élek meg.

Festés közben anyag, minta, technika hatásai befolyásolnak, szövés közben 
folyamatos átalakulás, áramlás zajlik, felülírva olykor az előre elgondoltat is.

A szövés, mint a rendezés formája, egyrészről meghatározottság, előre 
elgondoltság, fegyelem, folyamatos ritmikus teremtés. Másrészről életforma, 
párbeszéd, kérdésfelvetés és válaszadások folyamata, gondolatáramlás, miközben 
a tervek szintjén megfogalmazott gondolat folyamatosan kiegészül, átitatódik, 
felerősödik, vagy éppen elhalkul – vallja Somodi Ildikó.

Művészettörténetről a Kultúrkúriában
Ludmann Mihály művészettörténész 
több évvel ezelőtt kezdett művé-
szettörténeti előadásokat tartani a 
Klebelsberg Kultúrkúriában. A két-
hetente, kedd esténként látogatható 
népszerű sorozat 2014-ben is foly-
tatódik. Legközelebb FEBRUÁR 
4-ÉN 18.30 órai kezdettel hallgat-
hatjuk meg a következő, a magyar 
nemzeti romantika témájával fog-
lalkozó előadást. 

A XIX. században a magyar képzőművészeti élet fájó pontja volt 
a művészeti oktatás hiánya. Ezért festőink külföldi, elsősorban 
a bécsi, majd a müncheni akadémián tanultak. Itt ismerkedtek 
meg az akadémikus történelmi festészettel. A vérbe fojtott sza-
badságharc után művészeink szívesen idézték meg a történelmi 
múltat. Ezzel egy új stílus született a biedermeier után, amit mi 
nemzeti romantikának nevezünk. 

FEBRUÁR 25., 18.30: A barbizoniak és Courbet festészete
MÁRCIUS 4., 18.30: Goya és világa
MÁRCIUS 18., 18.30: Az akadémiák művészete
ÁPRILIS 1., 18.30: Munkácsy Mihály
ÁPRILIS 15., 18.30: Manet és köre
ÁPRILIS 29., 18.30: Az impresszionizmus születése
MÁJUS 13.,18.30: Az impresszionizmus virágkora
MÁJUS 27.,18.30: Szinyei Merse Pál és tájfestészetünk kibontakozása
JÚNIUS 10., 18.30: A nagybányai művészet születése
Jegyár: 800 Ft/alkalom

Színház a legkisebbeknek

Január végétől indultak el a Klebelsberg Kultúrkúria gyermek-
színházi bérletes előadásai. A darabokra külön is lehet 900 fo-
rintos áron jegyet váltani. 

mAZsOlA i. bÉRlET
FEBRUÁR 28., 14.30: A csomótündér – Ciróka Bábszínház 
MÁRCIUS 28.,14.30: Keménykalap és krumpliorr – Harlekin Bábszínház 

mAZsOlA ii. bÉRlET:
MÁRCIUS 7., 14.30: Hamupipő – Bóbita Bábszínház 
ÁPRILIS 4., 14.30: A csomótündér – Ciróka Bábszínház 

mAZsOlA iii. bÉRlET:
FEBRUÁR 28., 14. 30: A csomótündér – Ciróka Bábszínház 
MÁRCIUS 28., 14.30: Keménykalap és krumpliorr – Harlekin Bábszínház 

TáDÉ-bÉRlET
FEBRUÁR 14., 9.00 és 10.30: Az aranypatájú kiscsikó – Harlekin Bábszínház 
MÁRCIUS 21., 9.00 és 10.30: Tündérléptefű – a nagyváradi Szigligeti 
Színház Lilliput Társulata és a Vojtina Bábszínház előadása.

A sOROZAT TOvábbi ElőADásAi:

Előadások

Horizont – textilek a Kultúrkúriában



8. OLDAL hIRDETÉs hIDEGKÚTI POLGÁR

Alig 15 percre Öntől, várjuk sok szeretettel a már 20 éve működő

Opel és Chevrolet
Márkakereskedés és Márkaszervizünkbe

Budakeszin
Tel.: 06 23 451-749

Opel és Chevrolet teljeskörű értékesítési és márkaszerviz szolgáltatások. 
Márkafüggetlen szolgáltatások: • Szerviz és karosszériajavítás 

biztosítási ügyintézéssel. • Műszaki- és eredetvizsga motorkerékpár, 
utánfutó, tehergépkocsi 3,5 t-ig – AZONNAL.

Előzetes időpontegyeztetés esetén a gépkocsi megvárható!

Nem hagyjuk magára!Nem hagyjuk magára!

Pesthidegkút-Ófaluban

80 férőhelyes, emelt szintű szolgáltatást nyújtó
Idősek Otthonában egy és másfél szobás lakrészek 

igényelhetők, 1–2 éves átmeneti elhelyezésre, 
valamint tartós bentlakásra és rövidebb időtartamra 

egészségügyi rehabilitáció céljára.

Biztosítunk:
• egészségügyi szolgáltatást,

• éjjel-nappali nővérfelügyeletet,
• dietetikussal készített étrendet,

• gyógytornát, stb.

1028 Budapest, Patakhegyi út 83–85.
Telefon: 397-2816

06 30 317-3713, 06 30 857-8969
senectuskht@t-online.hu

www.senectus.hu

Tradicionális jóga
alapoktól a jógaoktatói szintig.

WWW.SIVANANDA.HU

www.facebook.com/www.sivananda.hu
•

Telefon: 06 30 689 9284
1028 Budapest, Szegfű utca 2.

joga@sivananda.hu
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