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Klebelsberg-díj a Hidegkútért
sokat tévô polgároknak

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat (VÖK) 1992 októberé-
ben egyhangúlag döntött a Klebelsberg-díj megalapításáról. Az
alapítók hagyományteremtô szándéka az volt, hogy a pesthidegkú-
ti közélet egy-egy kiemelkedô alakját — akinek élete és munkássá-
ga példaként állítható a kortársak és a jövô nemzedékei elé — év-
rôl-évre az egykori kultuszminiszter nevével fémjelzett emlékpla-
kettel, és az ezzel járó pénzjutalommal tünteti ki.

A hagyományoknak megfelelôen a díj átadására idén is a Kle-
belsberg Kuno Mûvelôdési, Kulturális és Mûvészeti Központban,
a Klebelsberg Napok keretében kerül majd sor lapunk megjelené-
sével egyidôben, november 13-án. Az alapításról rendelkezô hatá-
rozat és az utóbbi évek hagyománya szerint hol egy, hol két vagy
több fô megosztva részesült a díjazásban. Az idén a VÖK képvise-
lô-testülete úgy határozott, hogy a 2009. évi Klebelsberg Kuno-dí-
jat megosztja, és a fogyatékkal élôk esélyegyenlôségét erôsítô
Pool’n’Roll Sportegyesület, valamint a Máriaremetei Bazilika
Templomkerti esték címû jótékonysági elôadás-sorozatának szer-
vezôi, a Bôdey házaspár, Bôdey Katalin és Bôdey Sándor részére íté-
li oda. Az idei díjakat november 13-án 18.30-kor adja át Láng Zsolt
polgármester a Kultúrkúriában.

(A VÖK-ülés további eseményeirôl a 3. oldalon olvashatnak.)
Klebelsberg Kuno a mûveltség és a kultúra nagy tisztelôje volt.
Képünkön többezer kötetes könyvtárában látható.

Batyusbál
Mindenkit sok szeretettel vár idei ba-
tyusbáljára a Hidegkúti Sport Club ve-
zetôsége november 21-én 20 órától
a Klebelsberg Kultúrkúria nagytermé-
be. A zenét a Projekt two zenekar szol-
gáltatja, fellép Gyurgyovics Sándor.
Belépôdíj: 2000 Ft. További informá-
ció: Garics Ferenc, tel.: (06 20) 530-
2022, e-mail: garicsf@freemail.hu,
www.hsc90.gportál.hu.

Piac Máriaremetén
Ismét piaci napot tartanak november
14-én reggel 8–12 óráig a Hímes u.
3.-ban, a Cserkészház kertjében. A
pesthidegkúti piacon a szokásos hazai
termékek gazdag választékával várják
a vásárlókat az üzemeltetô és segítôi,
és a vidékrôl érkezô gazdák.

Begyûjtik a veszélyes hulladékot
Az idei évben utoljára tart ingyenes elektro-
nikai és veszélyeshulladék-gyûjtést a II. ke-
rületi önkormányzat Mezôgazdasági Irodá-
ja november 14-én szombaton 8 és 12 óra
között. A feleslegessé vált elektromos ké-
szülékeket, valamint a felhalmozódott ve-
szélyesnek minôsülô hulladékot a volt Petô-
fi Mûvelôdési Központ (1028 Máriaremetei
út 80.) elôtt lehet leadni. Az elektromos-
és veszélyeshulladék-leadás térítésmen-
tes.

Az akcióban leadható veszélyes anya-
gok: növényvédôszer-maradék, gyógyszer,
fáradt olaj, olajos rongy, felitatók, olajszû-
rô, kiürült hajtógázos palack, ólomakkumu-
látor, egyéb elem, akkumulátor, oldósze-
rek, savak, lúgok, fénycsövek, higanytartal-
mú hulladék, étolaj, zsír, festékek, tinták,
ragasztók, gyanták, mosószerek, toner, fes-
tékpatron, valamint elektromos, elektroni-
kus berendezések.

A leadható hulladékok: hûtôszekrény,
fagyasztószekrény, fagyasztóláda, mosoga-

tógép, mikrohullámú sütô, elektromos tûz-
hely, vízforraló, grillsütô, kenyérpirító, ro-
botgép, botmixer, elektromos konyhai mér-
leg, konyhai hulladékôrlô, kávé-, teafôzô,
kávédaráló, gyümölcscentrifuga, turmix-
gép, olajsütô, melegszendvicssütô, goffri-
sütô, elektromos szeletelô, elektromos
kés, húsdaráló. Villanyborotva, hajnyíró,
hajszárító, kézszárító, elektromos fogkefe,
körömszárító, masszírozó, epilátor, centri-
fuga, mosógép, szárítógép, vízmelegítô, hô-
tárolós radiátor, hôtárolós kályha, személy-
mérleg, vasaló, varrógép, porszívó, takarí-
tógép. TV-készülék, rádió, videókészülék,
videókamera, MP3-lejátszó, CD-DVD-le-
játszó, walkman, hangszóró, lemezjátszó,
kazettás magnó, szalagos magnó, hôsugár-
zó, légkondicionáló, ventilátor, párásító ké-
szülék, diavetítô, fényképészeti nagyító-
gép, vaku, szárítógép, fénymérô, megvilágí-
tásmérô, lámpák, fényképezôgép, számító-
gép, monitor. Elektromos játékok, csengô,
sziréna.
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HIDEGKÚTI POLGÁR — A Budai Polgár Adyligeten, Budakeszi-erdôn, Budaligeten, Erzsébetligeten, Erzsébetteleken, Gercsén, Kôváron,
Máriaremetén, Pesthidegkút—Ófalun, Petneházyréten, Remetekertvárosban és Széphalmon terjesztett melléklete. Megjelenik 8000 példányban.

Felelôs kiadó: Budai Polgár Nonprofit Kft., Balaton Balázs ügyvezetô igazgató (balaton.balazs@masodikkerulet.hu)
Szerkesztôség: 1022 Bimbó út 1., (tel./fax: 316-3410, hidegkutipolgar@masodikkerulet.hu)

Fôszerkesztô: Tóth Ildikó (toth.ildiko@masodikkerulet.hu),
Szerkesztôk: Ludwig Dóra, Péter Zsuzsanna, Szabó Gergely — Munkatárs: Szentirmai-Zöld Máté — Fotó: Eisenmann József

Hirdessen a Hidegkúti Polgárban!
A Hidegkúti Polgár a Budai Polgár melléklete, megjelenik
8000 példányban, havonta egyszer. Új hirdetôink az elsô
hirdetésük árából 15% kedvezményt kapnak.

Méret Színes 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) 7 000 Ft + áfa 5 500 Ft + áfa

Hirdetésfelvétel a következô Hidegkúti Polgárba: 2009. de-
cember 2-án 11 óráig a 316-3410-es telefon/faxszámon, vagy
a ludwig.dora@masodikkerulet.hu e-mail címen.

Tisztelettel meghívjuk a

Polgári Körök
I. Országos Báljára.

Idôpont:
2009. november 28. szombat 20 óra

Helyszín:
Klebelsberg Kultúrkúria

(1028 Budapest, Templom u. 2–10.)

Házigazda:
Dr. Láng Zsolt, a II. kerület polgármestere

Az est háziasszonya és fôszervezôje:
Bíró Ildikó országgyûlési képviselô

Díszvendég:
Jókai Anna Kossuth-díjas író,

Dr. Balsai István országgyûlési képviselô és
Dr. Schmitt Pál, az Európai Parlament alelnöke

Fôvédnökök:
a Polgári Körök Erkölcsi Testületének tagjai:

Czakó Gábor író, Dr. Csókai András agysebész,
Dr. Freund Tamás agykutató,

Dr. Hargitay András állatorvos, Kondor Katalin újságíró
és Dr. Papp Lajos szívsebész

Mûsorvezetô:
Németh Miklós Attila újságíró.

A bál keretében adják át immár másodszor
a „Polgári közösségekért”díjat,

Párkányi Raáb Péter szobrászmûvész munkáját.

Belépôdíj: 3600 Ft, mely tartalmazza a svédasztalos
vacsorát (italfogyasztás egyénileg fizetendô).

Helyek foglalása jelentkezési sorrendben a
polgarikorok2008@gmail.com e-mail címen.

Fôtámogatók: Brummer Gábor,
az Országos Gazdaszövetség elnöke,

Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége
és az ÉLETFA — Kárpát-medence Összefogás.

K Ö Z É R D E K Û A D A T O K

Az önkormányzat Hidegkúton

Lakosságszolgálati és
Okmányügyintézôi
Csoport Pesthidegkút

Közösségi Ház, 1028 Máriaremetei út 37.
Telefon: 376-5966
Telefon/fax/idôpontfoglalás: 376-8678

(Hétfôn délelôtt és pénteken valamint
gépjármûügyekben csak elôre bejelentkezett
ügyfeleket fogadnak)

Hétfô: 8.00–18.00
Kedd: 8.00–16.00
Szerda: 8.00–16.30
Csütörtök: 8.00–16.00

a fenti napokon:
ebédidô: 12.15–13.00

Péntek: 8.00–13.00
ebédszünet nincs

Városrendészet Pest-
hidegkúti Kirendeltség

Közösségi Ház, 1028 Máriaremetei út 37.
Kozma Sándor közterület-felügyelô
Mobil: (06 30) 560-3939
Telefon: 376-8678, 376-5966
e-mail: kozterulet.pesthidegkut@

masodikkerulet.hu
www.2keruletkozterulet.shp.hu

Hétfô: 13.30–18.00
Szerda: 8.00–16.30
Péntek: 8.00–11.30

Egyéb fontos címek és telefonszámok

II. Kerületi
Rendôrkapitányság Rómer Flóris u. 6. Tel./fax: 346-1800

Közép-budai Tûzôrség 1021 Budakeszi út 45. Tel.: 459-2301

II. Kerületi
Egészségügyi Szolgálat Kapás u. 22. Tel.: 488-7500

Készenléti Szolgálatok
Pesthidegkúti Egyesülete

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

Telefon: 397-1266
kszp2@freemail.hu

Ü G Y E L E T E K

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

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

Felnôttorvosi 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

H I D E G K Ú T I F O G A D Ó Ó R Á K

dr. Csabai Péter
VÖK-elöljáró
Fidesz—KDNP, 10. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 20) 932-2925

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

Bándy Péter VÖK-tag
Fidesz—KDNP, 11. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 70) 578-9797

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

Korodi Enikô VÖK-tag
SZDSZ, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 949-2425

Skublicsné
Manninger Alexandra
VÖK-tag
Fidesz—KDNP, 12. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 20) 374-2086

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

dr. Balsai István
országgyûlési képviselô,
2. választókerület

november 19-én 18 óra
(tel.: 441-5143,
istvan.balsai@parlament.hu)

Pesthidegkúti Közösségi Ház
1028 Máriaremetei út 37.
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A solymári változások Hidegkútra is hatással vannak
(Folytatás az elsô oldalról)

A részönkormányzat tárgyalt Solymár Tele-
pülésszerkezeti Tervének (TSZT) átfogó
módosításáról is. A tervezet igen jelentôs,
mintegy 33 hektárnyi új területet szán be-
építésre. A terv szerinti jelentôs lakóterüle-
ti fejlesztések helyi igényeken alapulnak,
de a hidegkúti városrészi önkormányzat vé-
leménye szerint a lakóterületek növekedé-
se jelentôs többletterhet zúdítana a II. ke-
rületre, így az nem támogatható.

Egyetértéssel fogadták ugyanakkor a hi-
degkúti képviselôk a szennyvíztisztító és a
temetô bôvítését, továbbá azt, hogy a terv ki-
jelöl közparkok és védett erdôk kialakításá-
ra területeket. Solymár ivóvízellátása meg-
oldott, viszont a szennyvízelvezetés hiá-
nyos. A közcsatorna-hálózatba jelenleg
csak a lakások 57%-a van bekötve. Solymár
csapadékvíz-elvezetése jelenleg megoldat-
lan, a TSZT szerint a település egészére ki-
terjedôen felszíni vízrendezési terv készíté-
se szükséges. A tervezôk szerint a csatorna-
fejlesztési munkákat össze kell hangolni a
már beépült területek csatornaépítési mun-
káival. Ezzel szemben a VÖK véleménye sze-
rint a már beépült területek 100%-os ellátá-
sának kell elsôbbséget élveznie, és csak az-
után lehetséges a jelenleg beépítetlen terü-
letek fejlesztését megindítani, és a fejleszte-
ni kívánt területeket is csak a csatornaháló-
zat kiépítése után belterületbe vonni.

A tervezett közlekedési fejlesztések ked-
vezôek, hiszen a helyi gyûjtôutak fejleszté-
se, az új vasútállomás kiépítése, az állomá-
sokhoz kapcsolódó összesen 385 férôhe-
lyes P+R parkoló kialakítása, az új 10-es út-
hoz vezetô 2 új települési fôút és azoknak a
vasúttal való külön szintû keresztezôdése
nemcsak Solymár helyi közlekedését segí-
tik elô, hanem a II. kerületre, így Pesthideg-
kútra zúduló forgalom gördülékenyebb ha-
ladását is biztosítja a korszerû csomópon-
tok által. A 10-es út menti infrastruktúra
és a vasúti fejlesztések elôreláthatólag csök-
kenteni fogják a Hidegkúti úton Budapest-
re beérkezô forgalmat. Fontos még kiemel-
ni, hogy a település keleti határában húzó-
dó M0-s gyorsforgalmi út nyugati szektorá-
nak nyomvonala a tervezett TSZT tervlap-
ján eltér a Budapest Fôváros Településszer-
kezeti Tervében szereplôtôl, elôbbi a nyom-
vonalat a II. kerület már lakóházakkal be-
épített területén vezeti. Mindenképpen
szükséges volna ezen eltérés korrekciója.

Solymár Nagyközség Településszerkezeti
Tervével kapcsolatban végül a VÖK a követ-
kezô egyhangú döntést hozta:

— nem értünk egyet új lakóterületek ki-
alakításával mindaddig, amíg a terület ter-
vezett közlekedési infrastruktúrája nem
épül ki, mert e fejlesztések jelentôs forgal-
mi terhelést zúdítanának az amúgy is túlter-
helt pesthidegkúti úthálózatra;

— támogatjuk a település mûködését
szolgáló területbiztosításokat, mint a
szennyvíztisztító és a temetô bôvítése;

— egyetértünk a közmûfejlesztésekkel
és az új beépítések teljes közmûvesítettség-
hez kötésével, azonban az új területfejlesz-
téseket csak a már beépült területek
100%-os csatornázottságának biztosítása
után támogatja,

— támogatjuk a közlekedési fejlesztési
tervek közül az új 10-es út nyomvonalát, a
hozzá vezetô két új települési fôút nyomvo-
nalát, azok vasúttal való külön szintû cso-
mópontját, az új vasútállomást, a kialakí-
tandó P+R parkolókat,

— nem értünk egyet az M0-s gyorsfor-
galmi út terven jelölt nyomvonalával, elen-
gedhetetlennek tartjuk a Budapest Fôváros
Településszerkezeti Tervének való megfe-
leltetését.

A VÖK hozott még egy határozatot, amely-
ben a solymári döntéshozók ªgyelmét fel-
hívja arra, hogy a Pesthidegkutat Solymár-
ral összekötô, a Paprikás-patak medre
mentén húzódó erdei út alkalmas lenne
egy olyan alternatív — szigorúan csak kerék-
páros és gyalogos közlekedést bonyolító —
útvonal kialakítására, amelynek
két végpontja (Hûvösvölgy és a
solymári vasútállomás) további,
kötöttpályás kapcsolódási lehetôsé-

get biztosít mind a belváros, mind az agglo-
meráció irányában. Ez a Klebelsberg Kul-
túrkúriát, a hidegkúti horgásztavat, az Al-
só-Jegenye-völgyet, a Rózsika-forrást és a
Mátyás hegyet is érintô útvonal — a rendkí-
vül túlterhelt közúti forgalom igazi zöld al-
ternatíváját kínálva — turisztikai és szabad-
idôs, illetve hétköznapi közlekedési igé-
nyek (pl. munkába, iskolába járás) kielégí-
tését egyszerre szolgálhatná.

A VÖK egyéb dolgokról is tárgyalt, és ha-
tározatban kérte fel Csabai Péter elöljárót,
hogy levélben forduljon a II. kerületi rend-
ôrkapitányhoz. Kiderült: a Vadaskerti utcá-
nál mûködô magániskola elôtt a reggeli és
a délutáni csúcsforgalomban — a KRESZ
elôírásaira ªttyet hányva — komoly forgal-
mi akadályt képeznek a gyermekeiket autó-
val szállító, szabálytalanul parkoló szülôk.
A VÖK felkérte az elöljárót, hogy egyúttal
az iskola vezetését is keresse meg levélben,
tájékoztatva ôket a rendôrségi bejelentés-
rôl, illetve felszólítva ôket arra, hogy az is-
kolaszéken, a szülôi munkaközösségen, il-
letve minden egyéb fogadóórán, fórumon
keresztül hívja fel a szülök ªgyelmét erre a
tarthatatlan állapotra. Szentirmai-Zöld

Klebelsberg-díjazottak

n 1992: Toperczer Oszkár hely-
történész, a Barangolások Pesthi-
degkúton címû könyv szerzôje;
n 1993: Pokorny József, a Hi-
degkúti Sport Club (HSC) elnö-
ke;
n 1994: Bartha Gábor, Római
Róbert, Oláh János és Pavetits
Krisztina, a Hidegkúti Hírek szer-
kesztôsége;
n 1995: Thalwieser Katalin ta-
nítónô;
n 1996: Helter Ferencné, a Pesthidegkúti Nyugdíjas Klub vezetôségi tagja;
n 1997: Szegi Antalné, a Remetekertvárosi Általános Iskola tanára és Erdôsi Kata-
lin újságíró, a Hidegkúti Hírek fôszerkesztôje;
n 1998: Seidl Ágoston, az Ökumenikus Általános Iskola alapítója, az iskolaszék elnöke;
n 1999: Bognár Lajos atya, Ófalu és Széphalom plébánosa;
n 2000: Tulipán Károlyné szociális gondozó, a Máriaremetei Kisboldogasszony Bazi-
lika Karitász Csoportjának vezetôje és Töreky Ferenc grafikusmûvész;
n 2001: Ferencz Éva énekes, elôadómûvész és Plánkné Jekli Csilla tanítónô;
n 2002: Schéner Mihály Kossuth-díjas festômûvész;
n 2004: Csere István, az Ökumenikus Általános Iskola igazgatója és Kékesi Sza-
bolcs, a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium tanára;
n 2005: A Don Bosco Nôvérek Szent Család Óvoda testülete és vezetôje, Mészá-
ros Istvánné;
n 2006: Kiss Zenede Alapfokú Mûvészeti Iskola és Jablonkay Gábor, a Pesthidegkú-
ti Polgári Körök Szövetségének elnöke;
n 2007: Esterházy László atya, pápai káplán, címzetes prépost, a Máriaremetei Kis-
boldogasszony Bazilika esperes plébánosa;
n 2008: Cseke Péter színmûvész, a Polgárok Pesthidegkútért Egyesület elnöke.

Két éve, 2007-ben Esterházy László atyát köszöntötte
Láng Zsolt polgármester
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Jó mulatság, férfimunka volt!
Illegális hulladéklerakóból pihenôparkot varázsoltak a cserkészek

A Honvéd utcából nyíló földút mellett
nemrég kikerült egy tábla, ami méltán
hívja föl a figyelmet arra, hogy
városrészünk egy rendezetlen
elhagyott területe kellemes játékra,
kikapcsolódásra alkalmas ligetté vált.
A terület rendezése a II. kerületi
Önkormányzat és az 1000. sz. Szent
Korona cserkészcsapat
összefogásával, a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium
támogatásával jött létre. Errôl
beszélgettünk a cserkészcsapat
tagjaival.

Honnan jött az ötlet, hogy ezt a elha-
gyott, szemetes területet rendbe tegyé-
tek?

Dani: Egyrészt a csapatunk évek óta sze-
métszedésekkel és egyéb környezetvédel-
mi programokon való részvétellel igyek-
szik szebbé tenni a lakóhelyünket, más-
részt sokat járjuk a környéket, és mindig
keressük azokat a helyeket, ahol a srácok
közös játékkal tudnak pár órát eltölteni.

És ezt a szemetes, tüskés bozótos he-
lyet, amit mindenki elkerült, erre alkal-
masnak tartottátok?

Ágoston: Ebben a csapatnak nagy gyakor-
lata van, mert gyakran építjük a táborain-
kat is ªnoman szólva vadregényes helye-
ken. Így ebben a területben is megláttuk a
lehetôséget…

Hogyan találtatok egymásra az Önkor-
mányzattal?

Dani: Évek óta sok közös dolgunk volt.
Így, amikor a pályázati lehetôség felmerült,
gyorsan kidolgoztuk a tervet.

Milyen állapotok voltak itt, amikor ne-
kiláttatok a munkának?

Vajk: A területet szinte teljesen benôtte a
csipkebokorból álló bozót, illetve a különfé-
le özönnövények, a „dzsungel” alját szemét
borította, és még egy elhagyott hajléktalan
tanya is volt az egyik sarkában.

Milyen volt a munkamegosztás?
Dani: Az együttmûködés keretében az ön-

kormányzat küldött vállalkozókat a nehe-
zebb és veszélyesebb feladatok elvégzésé-
re, mint pl. a hajléktalankunyhó lebontá-
sa, veszélyes hulladék elszállítása, föld-
munkák elvégzése stb. Mi a kézzel, szerszá-
mokkal végezhetô feladatokat vállaltuk.

Érdekes volt ez a munka?
Marci: Voltak érdekes pillanatok: elkezd-

tünk kiásni egy sárga vaslemezt, és egy fél
autó került ki a föld alól. Rengeteg egyéb al-
katrészt is találtunk, gondoltuk, összeszere-
lünk belôle egy kocsit...

A munkával elkészültetek, hogyan to-
vább?

Dani: Most hetente legalább egyszer vé-
gignézzük a területet, és ellenôrizzük, hogy
fönnmaradjon ez a rendezett állapot. A ké-
sôbbiekben tervezzük, hogy több közös
programot, például számháborút, szalonna-
sütést szervezünk ide, illetve szeretnénk,
ha a közeli iskolák, óvodák is fölfedeznék
ezt a ligetet, és elkezdenék használni. A pa-
dokat is úgy építettük, hogy húsz-harminc
ember egyszerre kényelmesen le tudjon te-
lepedni.

SZZM

Torzók — még
meddig?

Ha az áremelések és a megszorító intézke-
dések meghozatalát is ilyen körülményes,
nehézkes és hosszú jogi procedúrák elôz-
nék meg, mint a hidegkúti Spar építési
ügyében zajló döntés elôkészítése, akkor
sokkal ritkábban jajdulna fel a magyar la-
kosság. Mivel építéshatósági ügyrôl van szó
— amelyet a Közigazgatási Hivatal felszólítá-
sára immár harmadszor folytat le a XI. kerü-
leti Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztá-
lya —, bôvebb felvilágosítást nem kapha-
tunk.

Annyi biztos, hogy az eljárásban szakha-
tóságként érintett Nemzeti Közlekedési Fel-
ügyelet nem adta hozzájárulását a Spar épí-
téséhez, mivel a tervek — közlekedési, for-
galomtechnikai szempontból — hiányosak,
az építésrendészeti eljárást lefolytató XI.
Mûszaki Osztály éppen ezért hiánypótlásra
kérte fel a Spar Magyarország Kft-t, ame-
lyet információnk szerint még nem teljesí-
tettek.

eszem

Elhunyt Wolfgang Goldbaum
Életének 60. évében, október
31-én, tragikus hirtelenség-
gel elhunyt Wolfgang Gold-
baum, a mosbachi tûzoltóság
parancsnoka. Közremûködé-
sével évek óta szoros kapcso-
lat alakult ki a német város és
a II. kerület tûzoltói között. A
szakmai és baráti kapcsolatá-
nak nagy szerepe volt abban,
hogy Mosbach és a városrész
között erôsödött a testvérváro-
si szövetség. Wolfgang Gold-
baum számos alkalommal lá-
togatott a II. kerületbe, és
szinte soha nem érkezett üres
kézzel. Több esetben tûzoltó
gépkocsikat ajándékoztak a
térség önkéntes és hivatásos
lánglovagjainak. A tûzoltópa-
rancsnokot november 5-én
kísérték utolsó útjára, búcsúz-
tatásán a II. kerületi Német Ki-
sebbségi Önkormányzat kül-
döttje is részt vett.

Wolfgang Goldbaum (balról a harmadik) tûzoltóparancsnokként
2007 júniusában személyesen is részt vett egy tûzoltóautó-
átadáson Pesthidegkúton.
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A legjobb hulladék…
A szelektív hulladékgyûjtés szabályai

A legjobb hulladék, amely nem is
keletkezik! Környezetünkért úgy
tehetünk a legtöbbet, ha alaposan
végiggondoljuk, hogyan elôzhetjük
meg a hulladékok keletkezését.

Ha a zöldjavakat otthon komposztáljuk. Ha
kosárral vagy vászonszatyorral megyünk vá-
sárolni. Ha piacra járunk, a boltban pedig
elônyben részesítjük azokat a termékeket,
amiket nem, vagy csak kis mértékben kell
csomagolni (sok helyen lehet ma már pél-
dául friss tejet kapni). Ha a nejlonszatyro-
kat szemeteszsákként még egyszer használ-
juk. Ha a papírtasakokat zöldségek, gyü-
mölcsök tárolására, polcok, ªókok bélelé-
sére újra használjuk.

A megelôzést követi ugyanis az újrahasz-
nálat. Ha újra tölthetô szikvizet, forrásvi-
zet, vagy valamilyen módon tisztított kút-
vagy csapvizet iszunk, és nem hordjuk haza
a PET palackokat. Ha visszaváltható sörös-
üvegbôl iszunk, és nem alumínium doboz-
ból. Ha befôzéshez, tároláshoz elhasznál-
juk a régi befôttes üvegeket. Ha a joghurtos
poharakban magvakat csíráztatunk, palán-
tákat nevelünk.

Belegondoltak már abba, hogy nem is
olyan régen, egy tanyán ismeretlen foga-
lom volt a szemét? Gyakorlatilag mindent
komposztáltak, vagy újra felhasználtak. Vá-
rosiasodott, iparosodott, elkényelmese-
dett, instant életünket, hulladéktermelô
szokásainkat nem könnyû megváltoztatni,
és ma még illúzió volna a szemét-nélküli vi-
lág. Éppen ezért nem mindegy, hogy mi tör-
ténik azokkal a hulladékainkkal, amiknek
a keletkezését sehogyan sem tudtuk meg-
akadályozni, és végképp a nyakunkon ma-
radtak.

Hallottak már a tengerek és óceánok fel-
színén idôzített bombaként úszó, város mé-
retû szemétszigetekrôl, pillepalackhegyek-
rôl? Az esôk, az állandó napfény és a sós
tengervíz miatt ijesztôen gyorsan lebomló
mûanyagok káros anyagai megmaradnak,
és súlyosan szennyezik az óceánok élôvilá-
gát. Pedig a hulladékból újra termék lehet,
újra használhatjuk valamire (www.hulladek-
boltermek.hu/).
A szelektív hulladékgyûjtô szigeteket te-
kintsük szükséges rossznak, mivel képtele-
nek vagyunk megakadályozni a hulladék ke-
letkezését. Ezek a szigetek jelzô bóják fenn-
tarthatatlan életmódunk egyre háborgóbb
tengerén, a mértéktelen fogyasztás mû-
anyag oltárai. Tanuljuk meg használatukat,
körültekintôen és kulturáltan látogassuk
ôket.

Ha tele van egy konténer, ne helyezzük
mellé az egyébként belevaló hulladékot
sem (a nem odaillô, esetleg veszélyes hulla-

dékot különösen ne — ezek begyûjtésére
jöttek létre a lakossági hulladékgyûjtô udva-
rok: www.fkf.hu/portal/page/portal/fkf/
szolg/Lakossag/Hulladek/Szelektiv/Hulla-
dekgy_udvar). Az esô elmoshatja, a szél
szétfújhatja, összetörheti, tönkreteheti a
konténerek mellé helyezett szemetünket.
Vigyünk magunkkal egy kiskést vagy egy
snitzert, ha kartonpapírt akarunk a konté-
nerbe helyezni, vagy daraboljuk fel, készít-
sük elô már otthon a papírhulladékot a kon-
téner bedobó nyílására.

Figyeljünk egymásra is! Szelíden, de ha-
tározottan vonjuk kérdôre, ha valaki nem
odaillô dolgot visz a szigetre, vagy nem a
megfelelô módon használja azt. Emlékez-
tessük rá, hogy saját lakókörnyezetét csúfít-
ja és szennyezi a gondatlanul, gazdátlanul
hagyott szemét. Komolyabb probléma ese-
tén segítségül hívhatjuk a közterület-fel-
ügyelôket is.

A lakóknak lakóhelyük közelében kell le-

hetôséget biztosítani szelektíven gyûjtött
hulladékuk elhelyezésére, ezért az önkor-
mányzat évek óta folyamatosan bôvíti a
gyûjtési lehetôségeket — területileg és a la-
kók számával arányosan helyezve el a szige-
teket. Az idei évben — a fejlesztés utolsó
ütemeként — az egész kerületben újabb 5–
6 szigetet helyeznek majd el. A gyûjtôszige-
teken öt különbözô hulladékfrakciót helyez-
hetünk el: fém, mûanyag, papír, fehér és
színes üveg. Minden egyes frakció begyûjté-
se külön célgéppel történik, az összegyûj-
tött használt anyagot — válogatás után — új-
rahasznosítják (ne feledjük: ez már az igen-
csak energiaigényes harmadik fokozat a
megelôzés és az újrahasználat után)! Nem
árt, ha tudjuk, konkrétan mennyi minden
bedobálható ezekbe a nem túl szép, ám an-
nál hasznosabb konténerekbe. Ne tévessze-
nek meg bennünket az oldalukon lévô pik-
togramok, szimbólumok, mivel valójában
a hulladékok szélesebb körét beléjük dob-
hatjuk.

Papír: újságok, könyvek, hullámpapír,
csomagolópapír, kartondoboz, italosdoboz
(tetrapak). A dobozokat hajtsuk össze,

hogy minél kevesebb helyet foglaljon el,
így minél több papírhulladék férjen a tar-
tályba. Higiéniás okokból ne dobjuk bele
az élelmiszer-maradványokat és egyéb
szennyezôdéseket tartalmazó (pl. olaj, zsír,
oldószer) papírokat, használt papír zseb-
kendôt, szalvétákat stb.

Mûanyag: ásványvizes, üdítôs PET pa-
lack (laposra taposva!), kiöblített háztartá-
si ºakonok és azok lecsavart kupakjai (sam-
ponos, habfürdôs stb.), háztartásban elô-
forduló tiszta fólia (szatyrok, tasakok, cso-
magoló fóliák stb.). A tejes, joghurtos poha-
rakat öblítsük ki bedobás elôtt! Ne dob-
junk bele zsíros, olajos, háztartási vegyi
anyaggal szennyezett (nem kimosott)
ºakont, margarinos dobozt, élelmiszer-
maradványt tartalmazó mûanyagot, hunga-
rocellt, CD-lemezt, magnó- és videokazet-
tát, egyéb mûanyagnak ítélt hulladékot (pl.
nylonharisnya), mert újrahasznosításuk je-
lenleg nincs megoldva!

Fehér üveg: A tiszta, kiöblített italos és
egyéb, a háztartásban már feleslegessé vált
színezetlen üvegek — befôttes, parfümös
stb. Az üveget mossuk el, illetve az üvegek-
rôl távolítsuk el a fémkupakot. Ne dob-
junk bele színes üveget (pl. zöld, barna
üveget), tükröt, ablaküveget, villanykörtét,
szemüveget, nagyítót, drótszövetes üveget,
kerámiát, porcelánt, neoncsövet.

Színes üveg: színes (zöld, barna, sárga)
italos, parfümös, konzerves üveg. Az üve-
get mossuk el, illetve az üvegekrôl távolít-
suk el a fémkupakot. Ne dobjunk bele szí-
nezetlen, azaz fehér üveget, drótszövetes
üveget, katedrálüveget, kerámiát, porce-
lánt.

Fémdoboz: A fém csomagolódobozok
(üdítôs, sörös, konzerves stb.) és a háztar-
tási kis fémhulladékok (pl. evôeszközök
stb.). A kutya- és macskaeledeles dobozo-
kat csak elmosva dobjuk be! Ne dobjunk
bele nem csomagolási fémhulladékot, bar-
kácsolásból megmaradt hulladék fémdara-
bot, mert újrahasznosításuk jelenleg nincs
megoldva!

SZ. Z. M
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Klebelsberg-napok: az örökség ápolása
A Klebelsberg Kuno Emléktársaság
közel tíz éve alakult, azóta minden
esztendôben programsorozattal
emlékezik az egykori vallás- és
oktatásügyi miniszterre. Idén
Klebelsberg és Tormay Cécile irodalmi
kapcsolata szolgált a Klebelsberg
napok fô témájául.

A Klebelsberg emléktársaság évrôl évre
mind újabb megvilágításban mutatja be
Klebelsberg Kuno volt kultuszminisztert.
Mint Erdôsi Károly, a társaság ügyvezetô el-
nöke fogalmazott: a tárház kifogyhatatlan,
hiszen Klebelsberg sokoldalúsága a minô-
ségi munkával ötvözôdött, így a kultúra és
tudomány számos területén alkotott mara-
dandót. — Minden évben programsorozat-
tal adózunk az egykori miniszter életútja
elôtt, célunk életben tartani a szellemi
örökségét. Sok olyan ember vesz részt láto-
gatóként és meghívott elôadóként az ese-
ményeken, vagy segítenek a programok ki-
dolgozásában, akik a hazai szellemi élet ve-
zetôiként évek óta hozzájárulnak Klebels-
berg életmûvének továbbadásában. — Az el-
nök kiemelte: sok olyan program van, ami
kimarad a bôség zavarában, vagy még nem
érett meg a bemutatásra, mert egy-egy elô-
adás vagy tárlat mögött gyakran komoly ku-
tatások állnak. A Klebelsberg Kuno Napok
mozgatórugója az örökség ápolása, az emlé-
kezés lehetôsége, hogy nyomon követhes-
sük munkáját és gondolkodásmódját.

Tavaly a zene volt a fô téma, idén irodal-
mi kapcsolatai köré épülnek a Kultúrkúriá-
ban megtartott programok. Amíg Dohná-
nyi és Hubay a zenében, úgy az irodalom-
ban döntôen Tormay Cécile volt a meghatá-
rozó személyiség Klebelsberg mellett.

Tormay korának egyik legismertebb író-
ja volt. Tizenévesen négy nyelven olvasta a
világirodalmat, olasz és párizsi irodalmi
szalonok kedvelt tagja volt a századfordu-
lón. Klebelsberg a konzervatív, hazai iroda-

lom összefogásával bízta meg, ennek ered-
ménye a Napkelet címû kritikai, irodalmi,
mûvészeti és tudományos folyóiratban öl-
tött testet. A Nyugat ellensúlyozására indí-
tott lap 4 ezer példányban jelent meg. 1923
és 1940 között a hagyományos nemzeti iro-
dalom és mûvészet éltetô gyökereitôl indul-
va tág teret adott a legújabb mûvészi törek-
véseknek. A legkiválóbb magyar tudósok ír-
tak bele szép, érthetô magyar nyelven.
Olyan írók dolgoztak a lapnak, mint példá-
ul Áprily Lajos, Jékely Zoltán, Sík Sándor,
Mécs László, Reményik Sándor, Szerb An-
tal, Hamvas Béla vagy Tamási Áron. Ellen-
tétben más lapokkal, megszólította a tria-
noni határokon kívül élôket.

— Sikeres, népszerû író volt Tormay Cé-
cile, és az, hogy ma alig ismerjük, nem vé-
letlen — mondta Jobbágy Éva, a Tormay Cé-
cile Kör alapítója. — Azok közé tartozott,
akiknek munkáit 1945-ben szovjet pa-
rancsra bezúzták és elégették. Alig marad-
tak fent relikviák vagy eredeti könyvek, a
dokumentumok nehezen hozzáférhetôk. Je-
lenleg is komoly kutatómunka folyik Tor-
may munkássága után. A kiadók ismét egy-
mással versengve adják ki mûveit, és mél-
tán — hangsúlyozta. Alig ismert, hogy Tor-
mayt irodalmi Nobel-díjra jelölték 1936-
ban, ám halála közbeszólt. Jobbágy Éva ki-
emelte: a Tormay Cécile Kör, felfedezve a
rendkívüli hagyatékot, mindent megtesz az
írónô és a Napkelet megismertetése érde-
kében, így mutatkoznak be a Klebelsberg
napokon is.

Mindent megköszönni, mindent odaadni
A Máriaremetei Bazilikában november
8-án Werner Alajos halálának 31.
évfordulóján emlékkiállítás nyílt. Az
esemény alkalmat ad arra, hogy
felidézzük Werner Alajos (1905–1978)
zenemûvész, zenepedagógus
példamutató papi életét és
munkásságát.

Tiszakécskén született, pappá szentelése
után 1928–1933 között megszakításokkal
öt évet töltött Rómában, és a magyarok kö-
zül elsôként „musica sacra” doktorátussal
tért haza. Közben Budapesten 1931-ben te-
ológiai doktorátust is szerzett.

1934-ben kezdte szervezni a késôbb
nagy hírnévre szert tett kórusát, a Schola
Cantorum Sabariensist. Szombathelyi és
környékbeli iskolákat bejárva keresett és
válogatott ki 8–14 éves jó hangú ªúkat.
1936-tól óraadó tanári állást vállalt a Zene-
akadémia egyházzenei tanszékén. Szombat-
hely és Budapest között ingázva sokszor a
vonaton dolgozott. Országszerte tartott elô-
adásokat az egyházzenérôl. 1944-ben, pro-

fesszori kinevezése után
Pestre költözött, 1948-ban
lett a Regnum Marianum
Hitoktató Központ házfônö-
ke. Egy évvel késôbb meg-
szüntették az egyházzenei
tanszéket, ezzel Werner
atyát is megfosztották taná-
ri állásától. Kántor-káplán-
ként Máriaremetére ke-
rült, ahol az általa vezetett
gyermekkórus meghallgatá-
sára egész Budapestrôl za-
rándokoltak az emberek. A regnumos ªata-
lok nevelésével sem hagyott fel, noha tud-
ta, hogy ezért börtön várhat rá. 1961. febru-
ár 6-án hatvannyolc paptársával együtt le-
tartóztatták, öt év börtönre ítélték. Zongo-
ráját, könyvtárát, írógépét elkobozták. Ko-
dály Zoltán kísérletet tett a kiszabadításá-
ra, de ô elutasította, mondván: „Vagy min-
denkit, vagy engem sem.” 1967-ben szaba-
dult, engedménnyel. Egészségét megvisel-
ték a börtönévek. Máriaremetére ment
vissza, mivel rendôri felügyelet alatt állt,
és nem hagyhatta el Budapest területét. A

Kodály által visszaszerzett
zongoráján, a máriareme-
tei kórus által vásárolt író-
gépen, maradék megmen-
tett könyvei között dolgo-
zott tovább. Anyagi szegény-
ség, lelki-szellemi gazdag-
ság jellemezte. Derûs, nyu-
godt természetû ember
volt. Mindig reverendában
járt, más öltözéke nem is
igen volt. Ami pénzt ka-
pott, abból gyerekeket ki-

rándultatott, családokat élelmezett és öltöz-
tetett. Nem sokkal aranymiséje után,
1978-ban hunyt el, szívinfarktus következ-
tében. Lékai László bíboros, esztergomi ér-
sek, többszáz rendtársa és többezres tö-
meg búcsúztatta Budapesten a Farkasréti
temetôben. A közelmúltban Máriaremetén
temették újra. A kegytemplom melletti
kertben nyugszik. A máriaremetei zenei
élet sokat köszönhet Werner Alajosnak. Irá-
nyításával kezdôdött meg a kóruséneklés.
A Bazilika énekkara 2002-ben Werner Ala-
jos nevét vette fel.

KLEBELSBERG KUNO NAPOK: no-
vember 12–15. között. Emlékezések,
koszorúzások, valamint irodalmi mû-
sorok, kiállítások a Kultúrkúriában.
Részletes program: www.masodikke-
rulet.hu, www.kulturkuria.hu



2009. november 13. HELY—TÖRTÉNET 7. OLDAL

Pesthidegkút kétszáz éve — III. rész

A XX. század küszöbén Hidegkút lakossága
továbbra is gazdálkodásból élt, s a népes-
ségszaporulat, 1900-ban 1559 fô, továbbra
sem volt kiugró. A háztartások, helyi ipar
hiányában, önellátóak. A szolid plusz jöve-
delmet még mindig a piacra szállított zöld-
ségfélék, gyümölcs és tejtermék eladása
biztosította. Az egyetlen ipari tevékenység,
a falu határában folyó kô- és kavicsbányá-
szat — s ehhez kapcsolódóan a mészégetés,
téglagyártás — nem számottevô, de velejáró-
ja, a fuvarozás az egyik leggyakoribb foglal-
kozás lett. 1910-ben három, a Parsch, a
Szunyogh és a Steinbach kôbánya mûkö-
dött Hidegkúton és három mészégetô ke-
mence üzemelt, de ezek egyike sem foglal-
koztatott jelentôsebb számú helyi munka-
erôt.

A lakosság létszáma közvetlenül az I. vi-
lágháború után elôször a duplájára nôtt,
1920-ban 3229-ra, 1924-ben pedig már
7209 lélek élt a községben. A hirtelen növe-
kedés egyik oka az Ófalu körül létrejött nya-
ralótelepek: Hársakalja, Széphalom, Mária-
remete, Remetekertváros, Várhegy, Kôvár,
Szögliget és Erzsébettelek, azaz a fôvárosi
polgárok fokozatos kiköltözése a fôváros-
ból. A 20. század elejétôl már nemcsak ki-
rándulni vagy búcsúba jártak Hidegkútra,
hanem menekültek a magas városi adók-
tól, s itt a megélhetés is jóval olcsóbb,
mint a fôvárosban, ráadásul könnyen jut-
hatnak építkezési telekhez, ingatlanhoz.
Volt, aki csak nyaralót épített, de egyre töb-
ben választották állandó lakhelyül Hidegku-
tat.

Amit vállalniok kellett, az a városi kénye-
lem — a kommunális szolgáltatás — teljes
hiánya. Ez a magyarázata annak, hogy elsô-
sorban kishivatalnokok, kistisztviselôk,
nyugdíjas katonatisztek, tanítók, tanárok,
iparosok, rendôrök, postások jöttek lakni
Hidegkútra. Ez a kiköltözési hullám azon-
ban nem érintette Ófalu német közössé-

gét, akik zavartalanul élhették mindennap-
jaikat, ápolhatták hagyományaikat. A köz-
ség nemzetiségi arányait a lakosságnöveke-
dés másik oka, az I. világháború utáni tria-
noni békeszerzôdés következménye fordí-
totta meg végérvényesen: az elcsatolt or-
szágrészek menekültjei közül sokan talál-
tak itt otthonra. 1920-ban 1329 magyar és
1861 német, 1927-ben 1697 német és 1584
magyar élt a községben, 1938-ban pedig a
több mint hétezer lakos 80%-a magyar-
nak, s csak 20% vallotta magát németnek.

1920-ban a helyi iparosok száma 78, a
kiskereskedôké, akik szinte kizárólag szató-
csok, 14. A lélekszámhoz viszonyítva az álla-
tok száma igen alacsony, mindössze 155 lo-
vat, 237 szarvasmarhát és 368 sertést tartot-
tak nyilván.

A húszas évek elejétôl önálló csendôrôrs
mûködött Hidegkúton, s a harmincas évek
elejétôl rendszeresen, évente két-három
alkalommal tartottak panasznapot a község-
ben. Az idôpontot a járási fôszolgabíró tûz-
te ki, amikor is személyesen megjelent a
községházán, és várta a helyi lakosok meg-
jelenését és panaszait. 1931–1932-ben egy
panaszos sem jelentkezett.

A II. világháború közvetlen pusztításai
megkímélték Hidegkutat. Lakosságának lét-
száma azonban közel tízezerre nôtt a bom-
bázások elôl menekülôk fôvárosiak miatt.
A község területén 1944 nyarán jelentôs lét-
számú német és magyar zászlóaljak állomá-
soztak, 1944 karácsonyán pedig a Vörös
Hadsereg katonái vonultak be a faluba.

Az elöljáróság emberfeletti erôvel szer-
vezte meg a lakosság ellátását Buda ostro-
mának ideje alatt, amit különösen nehézzé
tett, hogy a szovjet katonák a lakossággal
együtt élték fel az élelmiszertartalékokat.
Beszerzésre, pótlásra pedig itt, közvetlenül
a budai ostromgyûrû mögött nem nyílott le-
hetôség. A nehézségek ellenére 1945. ápri-
lis 4-ig ínségkonyha mûködött a faluban.

A szovjet katonák kivonulása után, a fenye-
getô éhínség megelôzésére az elöljáróság
megbízottai vidékre indultak élelmiszert
vásárolni. A közbiztonság teljes hiánya, a
szovjet hadsereg katonáinak kiszámíthatat-
lan viselkedése rendkívül bizonytalanná
tette az eredményt. Gyakran elôfordult,
hogy az elöljáróság és a hidegkúti szovjet
parancsnok orosz nyelvû kísérôlevelével út-
nak indult gazdáktól elvették a lovat és a
szekeret, ôket pedig néhány napos helyi
közmunkára vitték. Kiszolgáltatottságukat
csak fokozta nevük alapján nyilvánvaló szár-
mazásuk.

1946 tavaszán éppen hogy megindultak a
tavaszi mezôgazdasági munkák, éppen
hogy hírt kaptak a fogságba hurcolt család-
tagokról, midôn májusban sor került a kite-
lepítésre: Ófalu 1489, az 1941-es népszám-
láláskor magát német anyanyelvûnek valló
lakosából 1320 személyt telepítettek ki,
mentességet csak nagyon kevesen kaptak.
Az elhagyatott német (sváb) portákra nincs-
telen alföldi mezôgazdasági munkásokat és
a Felvidékrôl elûzött magyarokat telepítet-
tek.

A kitelepítés Pesthidegkút-Ófalu német
ajkú lakosságának mind a mai napig ki
nem hevert veszteséget jelentett, s érezhe-
tôen visszavetette a falu fejlôdését, nyomot
hagyott arculatán. A község önállósága sem
tartott sokáig. 1950-ben Nagy-Budapest ki-
alakításával a csatlakozás, jóllehet évekkel
a kitelepítés után történt, felszámolta a he-
lyi szervezôdéseket, egyesületeket, meg-
semmisítette a maradék helyi identitástu-
datot is.

Pesthidegkút a fôváros részeként tovább-
ra is magán hordozta múltjának „terhét”, a
svábnak és vallásosnak elkönyvelt telepü-
lés bélyegét. Fejlesztését 1948, a fordulat
éve után a kommunista városvezetés tudato-
san mellôzte.

Dr. Czaga Viktória helytörténész
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BUDAKESZI ZÁLOGHÁZ
2092 Fô tér 6.

Telefon: (06 23) 452-506

Hétfô–péntek: 8.30–16.30

Szombat: 8.30–12.30

Értékesítés, készítés, javítás

Dzsesszmuzsika a borospincében
A Jäger Judit Kvartett a nyári fesztiválon mutatkozott be elôször Pesthidegkúton, és közön-
ségét azonnal meghódította. A bársonyos hangú énekesnô kiválóan interpretálta mind a
népszerû dzsessz-számokat, mind a latin muzsika dallamait. Az együttes november 27-én
19 órakor kezdôdô elôadása igazi hangulatos borospince estet ígér, amelyet a szokásos ko-
rombor tesz még kellemesebbé. Aki megéhezik, azt természetesen most is az asztalon várja
a zsíroskenyér és a lila hagyma.

A tíz éve mûködô együttes tagjai: Jäger Judit (ének), Paál József (bôgô), Konrád Csaba (gi-
tár), Sigrai László (dob). Belépô: 1200 Ft, amely egy szelet zsíroskenyeret és egy pohár bio-
bort is tartalmaz.

Dalnokok klubja
November 22-én 19 órától a Radványi—Balog—Borzsák-trió látja vendégül a Berenisz és a
Borostyán együttest a Dalnokkluban. A Borostyán együttes a megzenésített versek mûfaját
mûveli, amellyel nemcsak a hangszeres muzsikát, hanem a költészetet is népszerûsíti. Az
együttest Észak- és Dél-Komárom fiatal zenészei alkotják: Nagy László (ének, gitárok), Nagy
Hollósy Zsuzsanna (ének, hegedû), Kántor Krisztina (ének, fuvola, furulyák), Tömösközi Lász-
ló (basszusgitár), Horváth Ákos (bongó, derbuka, ütôhangszerek) és Homoki László (cajon,
ütôhangszerek).

A Berenisz együttes saját dalokat, megzenésített verseket játszik. Fontos számukra a voká-
lis hangzás, a többszólamúság, dalaik gondolat- és szövegközpontúak. Az együttes tagjai:
Babicz Beáta (gitár, ének), Richter Dominika (cselló, ének), Tóth Edit (tangóharmonika,
ének).

A következô Dalnokklub december 6-án 19 órai kezdettel lesz, akkor D. Kiss Ildikó és az
Éirí együttes lesz a házigazda Radványi—Balog—Borzsák trió vendége. Belépô: 500 Ft.

Hotel Panda****
H-1026 Budapest, Pasaréti út 133.

Tel.: +36 1 394-1932, 394-1935
Fax: +36 1 394-1002

E-mail: manager@hotelpanda.hu
www.hotelpanda.hu; www.hotelpanda.blog.hu

Helyszínt keres családi
rendezvényekhez, cége karácsonyi
összejöveteléhez, konferenciákhoz?

Kényelmes szállást keres?

Szeretné Ön is kivenni a részét
a társadalmi felelôsségvállalásból?
Válassza a Hotel Pandát, amely

biztosít ezen hirdetés felmutatójának,
cégek és kerületi lakosok részére!

Hotel Panda
„Minôség elérhetô áron!”

10%-os kedvezményt

Harmonikakoncertek a Kultúrkúriában
Idén is folytatódnak a nagy sikerû, fergeteges harmonikakoncertek, Orosz Zoltán harmoni-
kamûvész koncertsorozata a Klebelsberg Kultúrkúriában. Négy elôadásból álló bérletes kon-
certsorozatban minden hónapban más és más oldalát mutatja be a mûvész a hangszernek,
így a francia sanzontól az argentín tangón át a dzsessztôl a Balkán zenéjéig számos zenei stí-
lusban ismerheti meg a közönség a hangszer és az elôadó lenyûgözô lehetôségeit.

A koncertsorozat elôadásai: November 20., 19.00: Orosz Zoltán és Barátai. Örömzene.
A világzenén belül is egy teljesen friss irány, a népzenétôl az argentin tangóig. December
18., 19.00: Bardóczy Attila és az Orosz Zoltán Trió. Arrivederci Italia. Egy este a San Remo-i
fesztiválon. Koncert a 60-as, 70-es évek díjnyertes olasz dalaival, Domenico Modugno, Adri-
ano Celentano, Toto Cutugno és a többiek. 2010. január 29., 19.00: Budapest Harmonika
Trió. Európa-szerte egyedülálló formáció. A harmonika komolyzenei lehetôségei és mindaz,
ami azon is túlmutat: érzékenység, szenvedély, titokzatosság és árnyalatok… Vivalditól Piaz-
zolláig, a Tell Vilmos nyitánytól Bach d-moll toccátájáig…

A koncertsorozatra bérlet váltható 9200 Ft áron a Klebelsberg Kultúrkúria információs
pultjánál. Egy elôadás ára: 2800 Ft. (www.harmonika.hu, www.kulturkuria.hu)

NYÍLT NAP
a Pasaréti Gimnáziumban

2009. november 25-én
Angol—magyar

két tanítási nyelvû iskola
Program:

9 órakor általános tájékoztató
10.30-tól óralátogatások

Cím: 1022 Budapest, Lóczy L. u. 11.
Tel.: 326-9071

Web: www.gimi.hu


