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Meghívó
A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat

március 15-én vasárnap
a pesthidegkút-ófalui

Sarlós Boldogasszony Plébániatemplom elôtt
— a fél 11-kor kezdôdô ünnepi szentmise elôtt —

9.45 órától tartja
hagyományos ünnepi megemlékezését és koszorúzását.

Ünnepi beszédet mond Csabai Péter elöljáró.
Közremûködnek

a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola
és a Remetekertvárosi Általános Iskola növendékei,

a Kiss Zenede Fúvószenekara és Corvin Tánccsoportja.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Lakossági fórum
A II. kerületi önkormányzat a Szabadság utcai területfejlesztésrôl

március 4-én 17 órától a Klebelsberg Kultúrkúriában (1028 Templom köz 2–10.)
tartandó lakossági fórumra hívja a pesthidegkútiakat.

A régi végállomás új életre kel

Pesthidegkút központja évek óta siralmas állapotot mutat. A város-
rész arculatát jelentôsen meghatározó terület a közeljövôben alap-
vetôen átalakul. A Máriaremetei útról a város felé a jobbra kanya-
rodók külön sávot kapnak, és várhatóan év végére eltûnik a bódék
és viskók Jack London-regényekbôl ismerôs aranyásófalu-hangu-

latot árasztó miliôje. A II. kerületi önkormányzat saját erôbôl kí-
vánja rendezni a területet. A városrészközpont fejlesztésében lehe-
tôséget látó befektetôk nagyívû tervei ugyanis nem illettek a kisvá-
rosias térbe.

(Folytatás a 4. oldalon)

Hidegkúti mûvészek tárlata Bécsben

Bécs III. kerületének helytörténeti múzeumában február 13-án
Pesthidegkút negyven festômûvészének nyílt kiállítása. Írásunk a
6. oldalon.
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Ahol Hidegkút
március 15-én koszorúz

Az ófalui Sarlós Boldogasszony Plébániatemplom Pesthidegkút
egyik legöregebb és leggazdagabb múltú mûemléke. A templom
alapzata középkori, ezeken épülve 1736-ban készült el a mai épü-
let. A templom külsô felépítésében román, belsô jellege barokk
egyhajós épület. A fôoltárt és a szószéket 1760-ban állították fel.

1925-ben állították
fel a templom elôtti té-
ren az elsô világhábo-
rús hôsi emlékmûvet.
Késôbb a 67 elesett hi-
degkúti katona neve és
a történelmi Magyaror-
szág bronzba öntött tér-
képe mellé felkerült a
második világháború
118 hôsi halottjának
neve is. Ezeket a neve-
ket és a térképet 1945-
ben — a háború befeje-
zése után — leverték.
1990-ben került visz-
sza új táblára vésve
minden a helyére. A
szép és kifejezô alko-
tás Gách István szob-
rászmûvész alkotása.

A dicsôséges szabadságharc pesthidegkúti eseményének emlé-
ket állító aranybetûs fehér márványtáblát 1994-ben helyezték át a
régi községháza omladozó falairól az ófalui templom falára. Azóta
minden évben megkoszorúzzák ezt a táblát.

A tábla szövege: „1848. december 31-én Görgey visszavonuló
honvéd-csapatrészei a községünk elôtti halmokon foglaltak védô-
állást, s másnap tovább vonultak Buda felé. Állította: a 80. évfordu-
lón a hadimúzeum kezdésére Pesthidegkút község közönsége”.

Görgey Artúr tábornok a hatalmas túlerôvel betörô Windisch-
grätz seregével szemben visszavonult — így ért el Pesthidegkútra
is —, majd Klapka és Dembinszky seregével egyesülve Isaszegnél,
Nagysallónál, Komáromnál tönkreverték az osztrák sereget, és má-
jus 21-én visszafoglalták Buda várát. eszem

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 Kht., Balaton Balázs ügyvezetô igazgató (balaton.balazs@masodikkerulet.hu)
Szerkesztôség: 1024 Keleti Károly u. 15/a, (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

K Ö Z É R D E K Û A D A T O K

A önkormányzat Hidegkúton

Lakosságszolgálati Cso-
port Pesthidegkút
(Hétfôn és pénteken délelôtt
csak elôre bejelentkezett
ügyfeleket fogadnak)

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

Hétfô: 8.00–18.00
Kedd: 8.00–16.00
Szerda: 8.00–16.30
Csütörtök: 8.00–16.00
Péntek: 8.00–13.30

Városrendészet Pesthideg-
kúti 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.: 212-5979

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

Felnôttorvosi ügyelet 1027 Ganz utca 13.
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

Ügyeletes gyógyszertár:
Szent Margit Gyógyszertár

1026 Frankel Leó út 22.,
Tel.: 212-4406

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

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

Pesthidegkúti Közösségi Ház
1028 Máriaremetei út 37.

Hirdessen a Hidegkúti Polgárban!
A Hidegkúti Polgár a Budai Polgár melléklete, megjelenik
8000 példányban, havonta egyszer. Új hirdetôink az elsô hir-
detésük 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. márci-
us 11-én 11 óráig a 316-3410-es telefon/faxszámon, vagy a
ludwig.dora@masodikkerulet.hu e-mail címen.

A hôsi emlékmû 1925-ös avatásán: gróf Klebelsberg Kuno és József fôherceg
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Megújul Hidegkút
Ezernél többen szóltak hozzá

Február 15-ével lezárult a kerületi önkor-
mányzat által kezdeményezett „Megújul Hi-
degkút” kampány véleménynyilvánítási sza-
kasza, ahol a helyi polgárok a Szabadság ut-

cai sportpálya területének jövôbeni fejlesz-
tésérôl mondhattak véleményt. A kampány
sikeressége minden elôzetes várakozást fe-
lülmúlt, és bebizonyosodott, hogy a hideg-
kútiaknak kiemelten fontos a terület jövô-
je, az elmúlt évtizedekben felhalmozódott
gondolataikat pedig örömmel osztják meg
a döntéshozókkal. Január 24. és február 15.
között ezren nézték meg a www.megujulhi-
degkut.info honlapot, és közel ugyanennyi-
en keresték fel a helyszíni információs pon-
tot.

A lakosság elé bocsátott koncepciótervek
közül a véleményt nyilvánító hidegkútiak
meggyôzô többsége a Sport- és egészségli-
get elnevezésû koncepciótervet érezte saját-

jának: a terv a lehetséges 5-bôl 4,3-as osz-
tályzatot kapott. A másik két koncepció, a
Szépliget (2,9-es átlag) és a Varázskapu
(2,3) közepesnél rosszabb eredménnyel

végzett. A hidegkútiak tehát osztályzataik-
kal azt képviselték, hogy a terület minél in-
kább megôrizze parkjellegét, és a leendô
építmények illeszkedjenek a csendes, kert-
városi lakókörnyezetbe.

A lehetséges funkciókkal kapcsolatban
az interneten és a Szabadság utcai sportpá-
lyán felállított információs központban
rengeteg értékes hozzászólás érkezett, eze-
ket az önkormányzat a szabályozási és kivi-
teli tervek elkészítésénél igyekszik ªgye-
lembe venni. N. R.

A kampány tanulságait és a te-
rület fejlesztésének jövôbeli fo-
lyamatát az önkormányzati ve-
zetés március 4-én a Klebels-
berg Kultúrkúriában 17 órakor
kezdôdô lakossági fórum kere-
tében ismerteti, ahová minden
érdeklôdôt szeretettel várnak.

A Szépliget-terv tetszési indexe a második helyhez
volt elegendô

A legjobb osztályzatot a Sport- és egészségliget
koncepció kapta

A véleményüket kinyilvánító hidegkútiaknak a
Varázskapu koncepció tetszett legkevésbé

A horgásztó mellett új járda épül
Jóváhagyta a városrészi önkormányzat és a
tulajdonosi bizottság is a Temetô utcai hor-
gásztó új bérlôjének (Pro-Vito Bt.) kérel-
mét, így a gyalogosok már idén a tóval
szomszédos épületek mellé áthelyezett, a
jelenleginél szélesebb és díszburkolattal el-
látott járdán közlekedhetnek majd. A Papri-
kás-patak feletti hídhoz csatlakozó gyalo-
gos átjárást — a bérleti szerzôdés alapján —
a bérlônek biztosítania kell. A bérlô által
megépítendô új járda mintegy 850 m² nagy-
ságú területét és a horgásztó Temetô utcai
oldalán lévô további körülbelül 600 m²
nagyságú területet — a parkoló autók számá-
ra — a bérlô visszaadja az önkormányzat-
nak.

A járdaépítésre a tervek szerint az ôsz fo-
lyamán kerül sor, ezt megelôzôen szeret-
nék a jelenlegi nyílt csapadékelvezetô ár-
kot zárt vezetékbe vezetni, hogy a felette lé-
vô területet is parkosíthassák. A közhaszná-
lat céljára visszaadott, összesen kb. 1450
m² nagyságú terület kompenzálásaként az
önkormányzat a tulajdonában lévô szom-
szédos, 59063 hrsz-ú, „kivett árok” megne-
vezésû ingatlant az eredeti haszonbérleti
szerzôdésbe beemeli. A területcsere és a
kulturált gyalogosátjáró kialakítása a hor-

gásztó melletti partszakasz használhatósá-
gára és a gyalogosközlekedés kényelmére
is elônyösen fog hatni.

A napokban — a kemény hideg tél enyhü-
lésekor — elszállították azt a szemétkupa-
cot is, amelynek látványát többen kifogásol-
ták. Az igazsághoz hozzátartozik azonban,
hogy arról — az utóbbi években elhanyagolt
területen szétdobált és elhagyott — szemét-

rôl van szó, amelyet épp az új bérlô embe-
rei szedtek össze és hordtak ki kézben egy
halomba. A bérlô — vállalásainak és kötele-
zettségeinek megfelelôen — egyébként
megkezdte az erdôs-ligetes terület karban-
tartását, megtisztítását is, a gallyakat és
nyesedékeket azonban nem fogják elszállí-
tani, hanem ledarálás után talajtakarásra
(mulcsozásra) fogják használni. szzm
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Már az idén jelentôs változások lesznek
(Folytatás az elsô oldalról)

Néhány esztendôvel ezelôtt a II. kerületi
önkormányzat elôszerzôdést kötött egy be-
fektetôvel, aki vállalta, hogy ha a kerület
megszerzi a Rezeda utca és a Hûvösvölgyi
út között fekvô telkek tulajdonjogát, a kiala-
kult területen kereskedelmi és szolgáltató
funkciókat ellátó központot épít. Az önkor-
mányzat feladata emellett egy körforgalom
építése lett volna a Máriaremetei úti elága-
zásnál. Meg is kezdôdtek a kisajátítási tár-
gyalások, ám a Közép-magyarországi Regio-
nális Közigazgatási Hivatal úgy határozott,
hogy a városközpont megépítése nem köz-
érdek, ezért leállíttatta a Rezeda utcai ingat-
lanok kisajátítását.

A telkeket ezek után csak a tulajdonosok-
kal kötött alku alapján lehetett volna meg-
szerezni, s ez többeknek lehetôséget adott
arra, hogy irreálisan magas — egyes esetek-
ben az ingatlan becsült értékének tízszere-
sét is kitevô — árakat szabjanak. Az önkor-
mányzat ennyi pénzért nem vállalta a tel-
kek megvételét, s a befektetôvel kötött szer-
zôdést sem hosszabbította meg annak nyár
elejei lejártát követôen.

Az önkormányzat vezetése új koncepció
mentén a meglévô dolgokból kívánt kiin-
dulni, és úgy döntött: nem egy nagyszabású
terv kidolgozásába öli az idôt, a pénzt és az
energiát, hanem lépésrôl lépésre fejleszti a
területet. A környezô telkek jelentôs része
ugyanis az önkormányzat tulajdonában
van, így már azok felhasználásával is látvá-

nyosan meg lehet változtatni a városköz-
pont arculatát.

— Az idei évben már érezhetô lesz a vál-
tozás — nyilatkozta Láng Zsolt polgármes-
ter, aki az elôkészítô munkák alakulásáról
szólva elmondta: elôrehaladtak a sarki élel-
miszeráruház tulajdonosával a tárgyalások,
így hamarosan megkezdôdhet a Máriareme-
tei út belváros felé kanyarodó plusz sávjá-
nak kialakítása. Az átépítéshez ugyanis az
áruházhoz tartozó telekbôl egy részre van
szükség. Az egykori buszvégállomás balká-
ni hangulatát nagyrészt a rendkívül rossz ál-
lapotú bódék, viskók adják. Jelenleg a bon-
tási engedélyek kiadása folyik, és elôrelát-
hatólag már az idén eltûnnek az oda nem il-
lô kalyibák.

Nem építenek nagy és látványos dolgo-
kat, de felszámolják a jelenlegi lepusztult
épületeket, megnyitják a rendelkezésre ál-
ló tereket, azok nagy részét közösségi terü-
letté alakítják és parkosítják. Ezek az elkép-
zelések rövid távon megvalósíthatóak, s a
késôbbiekben — ha egyszer mégis sikerül
hozzájutnia az önkormányzatnak további
ingatlanokhoz is — folyamatos fejlesztést
tesznek lehetôvé.

— Hosszú évek után most elôször van re-
ális lehetôség arra, hogy ne csak a beszéd
folyjon a hidegkúti városközpont helyzeté-
rôl, esetleg újabb ígéretek hangozzanak el,
hanem valóban történjen is valami — tette
hozzá Láng Zsolt.

th

Miért üzemel éjszaka is egy közlekedési lámpa?
Elôzô számunkban beszámoltunk arról,
hogy a városrészi önkormányzat kezdemé-
nyezte a Kossuth utcai és a Stop Shop elôtti
közlekedési lámpák éjszakai sárga villogó-
ra állítását. A fôvárosi forgalomtechnikai
igazgató válaszából kiderül, hogy ezt azért
nem támogatja a fôváros, mert nem a forga-
lom nagysága, hanem a csomópontok bal-
esetveszélyes elhelyezkedése miatt üzemel-

nek ezek a lámpák. Irányítás nélküli (sár-
gán villogó) állapotban a gyalogosközleke-
dés és a mellékirányú becsatlakozások
mindkét helyszínen veszélyesek.

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormány-
zat által is sérelmezett felesleges és bosz-
szantó éjszakai várakozásokat a Kossuth ut-
cai berendezés meghibásodása okozta. A
forgalomfüggô üzemmód azt jelenti, hogy a

csomópontokban mûködô berendezések
detektorokon, nyomógombokon keresztül
információkat gyûjtenek a forgalmi igé-
nyekrôl, és egy elôre programozott algorit-
must használva vezérlik az egyes irányok
szabad jelzéseit. Ha nincs a mellékirányból
sem gyalogos, sem jármû-bejelentkezés,
akkor a fôirányban közlekedôk folyamato-
san mehetnek.

A szemben haladó fôirányú forgalmat a
detektorok számolják, és szükség esetén
képesek a megfelelô zöld idô nyújtására.
Ha a detektorok meghibásodnak vagy sza-
bálytalanul a detektoron parkoló jármû ha-
misítja meg az adatokat, akkor a berende-
zés ezt a rugalmasságát elveszíti. A berende-
zést a karbantartó cég megvizsgálta, a hibát
elhárították.

Jelenleg tehát — mindkét helyszínen — a
két fô irány éjszaka teli zöldet kap, és csak
akkor vált pirosra a lámpa, ha oldalsó irány-
ból gyalogos érkezik (és gombot nyom),
vagy autó akar kihajtani (és ezt érzékeli a
detektor). Ezt a pirosat is automatikusan le-
rövidíti a gép, ha érzékeli, hogy csak egy au-
tó hajtott ki oldalsó irányból. Sz-Z. M.
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Most már biztos,
hogy nem épül elkerülôút

Évek óta borzolta a hidegkútiak kedélyét a fôváros közleke-
désfejlesztési koncepciójának úgynevezett hidegkúti elkerülô-
út-terve, amely a Hidegkúti úttól indult volna a Rezeda utcán
át, a vitorlázó repülôtér mellett kerülte volna meg Erzsébetli-
getet, majd a Hideg utcán és a Patakhegyi úton végighaladva
tért volna vissza a Hidegkúti útra. Hasonlóan népszerûtlen, a
környezeti adottságokat semmibe vevô lett volna a Pesthideg-
kutat a Virágos-nyereg alatt Óbudával összekötô út. A fôváro-
si közgyûlés illetékes bizottsága január végén tárgyalta Buda-
pest 2020-ig szóló közlekedésfejlesztési koncepcióját, ahol az
elôzetes szándékok ellenére végül is mindkét tervezett út kike-
rült a megvalósítandó tervek közül.

Patikát raboltak
Február 10-én kiraboltak egy patikát a II. kerületben lévô Má-
riaremetei úton. A gyógyszertárba az ismeretlen támadó ar-
cát sállal és sapkával eltakarva lépett be, és egy fegyvernek
látszó tárggyal pénzt követelt a patika alkalmazottjától,
mondta Papp Judit, a Budapesti Rendôr-fôkapitányság sajtó-
ügyeletese. Miután a rabló hozzájutott a „kis mennyiségû
pénzhez”, gyalog menekült el a helyszínrôl.

Pesthidegkúti Baráti Kör
Szeretettel várják az érdeklôdôket a Pesthidegkúti Baráti Kör kö-
vetkezô összejövetelére március 18-án 17 órától 19 óráig a Klebels-
berg Kuno Mûvelôdési, Kulturális és Mûvészeti Központba (1028
Templom u. 2–10.). A találkozókon részt vettek döntése alapján az
összejöveteleket minden hónap harmadik szerdáján tartják.

Parkolási gondok
A Városrendészet pesthidegkúti kirendeltségének munkatársai az
utóbbi idôszakban a szabálytalan parkolás miatt voltak kénytele-
nek több esetben bírságot kiszabni. A Szabadság utcában az orvosi
rendelô és az iskola elôtt várakozó gépjármûvek miatt gyakran
nem tudnak a gyalogosok a járdán elhaladni, a babakocsival közle-
kedôknek pedig olykor szinte lehetetlen feladatot adnak a ªgyel-
metlen autósok.

A Széphalom bevásárlóközpont környékén szintén a szabálytala-
nul várakozók okoznak közlekedési gondot. Gyakori, hogy az autó-
forgalmat akadályozzák a tilosban parkolók, de sokszor az üzlethá-
zat ellátó szállítók jármûvei sem tudnak megállni kirakodáshoz.
Ugyanakkor a kicsit távolabb, a személygépkocsik számára kijelölt
várakozóhelyek üresen állnak. A Városrendészet kéri, hogy az autó-
val közlekedôk jobban ªgyeljenek a közlekedési szabályok betartá-
sára.

Közgyûlés
A Hidegkúti Érdekvédô Egyesület február 25-én 17 órától tartja a
Klebelsberg Kultúrkúriában (1028 Budapest, Templom u. 2–10.)
éves közgyûlését, amelyre várja az egyesület tagjait. Az egyesület el-
érhetô a 1028 Budapest, Máriaremetei út 37. postacímen vagy e-
mail-ben: civil@pesthidegkut.hu.

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
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Istenes és világi énekek
Sebestyén Márta február 12-én szépszámú közönség elôtt nagysike-
rû lemezbemutató koncertet adott zenésztársaival, Szokolay Dongó
Balázzsal és Bolya Mátyással a Klebelsberg Kultúrkúria színházter-
mében. Aki ezen a hideg téli estén ellátogatott a Kultúrkúriába, va-
rázslatos utazást tehetett az európai múltban gyökerezô, a magyar
hagyomány által megôrzött, kulturális örökségünk részét képezô
istenes és világi énekek birodalmába.

Elkészült a szobor
Búza Barna szobrászmûvész Klebels-
berg Kuno-mellszobrának bronzba
öntött változatát a — civil kezdemé-
nyezés nyomán tavaly ôsszel kialakí-
tott — Klebelsberg-liget fái közelé-
ben avatják fel ünnepélyes keretek
között. A bronzba öntés költségeit a
múlt év novemberében a Klebels-
berg-emléktársaság által szervezett
jótékonysági bál bevételébôl fedez-
ték.

Együtt a jó közbiztonságért
A Pesthidegkúton mûködô II. kerületi Bûnmegelôzési Polgár-
ôr Egyesület és a Készenléti Szolgálatok Pesthidegkúti Egyesü-
let polgárôrei az önkormányzattal kötött külön megállapodás
alapján a Városrendészet pesthidegkúti kirendeltségének iro-
dáját (1028 Budapest, Máriaremetei út 37., Pesthidegkúti Kö-
zösségi Ház) éjszaka és munkaszüneti napokon használják. Az
együttmûködés keretében a polgárôrök éjszaka és munkaszü-
neti napokon a járôrözéshez a városrendészet autóját is igény-
be vehetik.
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Sógorság és jó szomszédság

Milyen furcsa az élet! Ahol a bécsi III. kerületi Helytörténeti Múze-
um található, ott ütöttek szállást a mintegy háromszáz évvel ez-
elôtt Bécsben letelepült magyarok — mesteremberek, cselédlá-
nyok, nevelônôk, és nem utolsó sorban arisztokraták, akik a téli
idôszakra szerényebb palotát béreltek vagy építettek maguknak az
udvar, a császári rezidencia közelsége miatt. Erre utal a kerületet
átszelô Ungarn utca elnevezése is. Eközben Pesthidegkúton a törö-
kök elvonulása után elnéptelenedett csodálatos pilisi táj szép lejtô-
ivel, szôlôskertjeivel, vadaskertjeivel, földmûvelésre alkalmas te-
rületeivel a háromszáz éve betelepült németek kedvelt lakóhelyé-
vé vált.

Február 13-án a két városrész polgárai a mûvészet jegyében talál-
kozhattak egymással. Pesthidegkút negyven festômûvésze egy kiál-
lítás keretében mutatkozott be Bécsben. A tárlaton Hódosiné Meny-
hárt Judit ikonfestô alkotásait, Misley László rézplasztikáit, vala-
mint Schéner Mihály Kossuth-díjas festômûvész tíz festményét is
kiállították.

Valamennyi mûalkotás a 2007-ben megrendezett hidegkúti fes-
tôverseny keretében született. A képek közül külön említést érde-
mel Vörös Ildikó Gróf Klebelsberg Kuno finom portrégrafikája, Ora-
vetcz Viktóriának a Klebelsberg Kunó Kultúrkúriát ábrázoló nagy-
szerû pasztellmûve és Kiss Gábornak a háromszáz évvel korábbi né-
met letelepedést idézô színes olajképe.

A Bezirksmuseum Landstrasse igazgatója, Karl Hauer két éve ké-
szül erre az eseményre. Mint mondta, nagy örömére szolgált, hogy
a tárlaton részt vett kerületünk polgármestere, Láng Zsolt is, aki
üdvözölte a múzeum és Pesthidegkút közötti kapcsolat létrejöttét,
a mûvészek magas szintû munkáját, amely szinte keresztmetszetet
adott településünk valós jellegérôl a mûvészet tükrében, beleértve
a település kulturális lelkének bemutatását is. Láng Zsolt remé-
nyét fejezte ki, hogy a II. kerület egy, a Klebelsberg Kultúrkúriá-
ban tartandó tárlattal, amely a bécsi mûvészeket mutatná be, viszo-
nozhatja a nagylelkû meghívást.

A megnyitó végén Ujfalussy Éva zongoramûvész Mozart- és Schu-
mann-mûveket adott elô.

A bécsi kiállítás 2009. április 24-ig tekinthetô meg a Bezirks-
museum Landstrasse kiállítótermében (Wien 3., Sechskrügelgas-
se 11.). Magyar Ari

A hidegkúti egyházközségek
n Pesthidegkúti Evangélikus templom (1029 Ördögárok utca
8.), lelkész: Fodor Viktor, istentiszteletek vasárnaponként 9.30 óra-
kor, a gyülekezet címe: 1029 Zsíroshegyi út 47.
n Pesthidegkúti Református Gyülekezet (1028 Hidegkúti út 64–
66.), lelkész: Kovács Gergely, honlap: www.refhidegkut.extra.hu, e-
mail: kg.hidegkut@t-online.hu. Tel.: 397-4315, (06 30) 383-8145.
Istentisztelet: vasárnap 10 órakor, gyermek istentisztelet két cso-
portban az istentisztelettel párhuzamosan (óvodások, iskolások),
gyermekmegôrzés 1–3 éveseknek.
n Remetekertvárosi Szentlélek templom (1028 Máriaremetei út
34.), tel.: 397-4558, plébános: Varga János, miserend: hétfôtôl pén-
tekig 18, szombaton 8, vasárnap: 8, 9.30, 18 órakor, 11 órakor fran-
cia mise.
n Széphalmi Jézus Szíve templom (1028 Kossuth u. 13.), a plébá-
nia címe: 1028 Kazinczy u. 3., plébános: Gyetván Gábor, világi el-
nök: Bede Fazekas Péter. Elérhetôségek: tel./fax: 275-7623. Mobil:
(06 70) 244-0069, e-mail: gabor.gyetvan@freemail.hu, honlap:
www.szephalom.plebania.hu (felelôs: Urbán Simon, urbansimon@
freemail.hu). Ügyintézés: csütörtökön és pénteken 16–17 óráig. Mi-
serend: vasárnap 7.30 és 9 óra; hétfôn, kedden, csütörtökön és pén-
teken 18 óra, szombaton 18.30.
n Ófalui Sarlós Boldogasszony templom 1029 Templom köz 1.).
Ellátja a széphalmi plébánia. Világi elnök: Kalotai János, ügyintézés:
hétfôn 16–17-ig, kedden 8–10-ig. Miserend: vasárnap 10.30 és 18
hétfôn, kedden csütörtökön és pénteken 7, szombaton 17 óra.
n Kisboldogasszony Bazilika (1029 Templomkert 1.), tel: 376-
5323, honlap: www.mariaremete.hu, plébános: Esterházy László,
miserend: hétköznap: 7 és fél 11, szombaton 18-kor is, vasárnap:
7.30, 9, 10.30, 12 és 18 órakor.

Jótékonysági ruhavásár
Jótékonysági ruhavásár lesz március 6-án és 7-én a Széphalmi
Jézus Szíve Plébánia karitászcsoportjának szervezésében a
templom hittantermében (1028 Kossuth u. 13.). A vásár bevéte-
lét a környékbeli rászorulók támogatására fordítják, akikkel a
karitászcsoport személyes kapcsolatot tart fenn, függetlenül at-
tól, hogy az egyházközséghez tartoznak-e vagy sem.

A Széphalmi Jézus Szíve egyházközség karitászcsoportja 1997-
ben alakult. Elsôdleges célja eleinte az idôs, rászoruló emberek segí-
tése volt, az Idôsek Napközi Otthonával szoros együttmûködésben
tevékenykedett. A közelmúltban bôvült, illetve kicsit átalakult a cso-
port tevékenysége. A létszámuk most már 13–15 fô. A rendszeres
támogatottak száma 6–7 fô, ennél többre is lenne kapacitásuk, ha
tudomásuk lenne arról, hogy kinek kell segítség! A rendszeresen tá-
mogatottakon kívül alkalomszerû segítséget gyakran nyújtanak pa-
tikaszámlák kifizetésével, segélyekkel. Ruhavásárokon kívül a cso-
port bevétele a perselypénzbôl és az esetenkénti külön gyûjtésbôl
származik.

Kapcsolatot tartanak a Szent Erzsébet KaritászkKözponttal, ahon-
nan idônként különbözô adományokat kapnak: lisztet, ruhákat,
élelmiszercsomagot stb., amit szét tudnak osztani. A karácsonyi és
húsvéti ajándékozás szokását megtartották. A 2008 karácsonyán
tartott gyûjtésbôl befolyt összeg 65 460 forint volt. Ez nagy mérték-
ben hozzájárult ahhoz, hogy 18 nagycsaládot és 33 idôs embert
tudtak megajándékozni. Mûködik a komatálakció is. Igény szerint
2–3 hétig naponta visznek ebédet a kismamáknak, vagy ha ezt nem
óhajtják, meglátogatják ôket. Megalakult a Szépkorúak Klubja, ami
havi rendszerességgel lehetôséget nyújt egy kis beszélgetésre, kö-
zösségi együttlétre. A karitászcsoport általában havonta egyszer,
keddi napokon tartja gyûlését, a pontos idôpontot a templomi hir-
detésben, illetve a Jóhír-levélben hirdetik meg. Új tagokat mindig
szeretettel várnak. A karitászcsoport vezetôje Marosiné Váradi And-
rea.

Ezúton is kérnek mindenkit, hogy akinek tudomása van bajba ju-
tott emberekrôl, elsôsorban a széphalmi és ófalui egyházközség-
ben, az jelezze a csoport vezetôjének.
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Mesterkoncertek és ifjú mesterek

Február 26-án 19.30 órától Füzesséry Zoltán zongoramûvész ad koncertet a Klebelsberg Kultúrkúri-
ában. A romantikus zongoraesten Füzesséry Zoltán Chopin- és Liszt-mûveket játszik majd. A fiatal
mûvész 1979-ben született Budapesten, 1992–1998-ig Halmágyi Katalin növendéke volt a budapes-
ti Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskolában. 1998–2007 között elvégezte a grazi Zeneakadé-
miát Alexandr Satz orosz zongoramûvész-professzor tanítványaként. 2007-ben szerezte zongora-
mûvész diplomáját. Számos hazai és nemzetközi verseny díjazottja volt. Számos hazai és külföldi
szólókoncertje mellett rangos kamarazenei partnerekkel és zenekarokkal is játszik. Az elmúlt évek-
ben szólistaként koncertezett a Dortmundi és Wupperthali Szimfonikus Zenekarral, a Lublini Szimfo-
nikus Zenekarral, az Európai Ifjúsági Kamarazenekarral, a Danubia Szimfonikus Zenekarral és a Men-
delssohn Kamarazenekarral. 2006 óta a veszprémi Dohnányi Ernô Zenemûvészeti Szakközépiskola
zongoratanára.

Március 5-én 19.30-kor kezdôdik a Budapest Barokk Együttes koncertje. Közremûködik: Vámo-
si-Nagy Zsuzsa (fuvola), Papp Dániel (hegedû) és Karasszon Dénes (cselló). Mûsor: J. S. Bach: e-moll
triószonáta BWV 526, M. Marais: Les Folies d’Espagne, Haydn: G-dúr londoni trió Hob. IV:3; Hän-
del—Halvorsen: Passacaglia, valamint J. S. Bach: G-dúr triószonáta BWV 525. Jegyár: 1300 Ft.

Gyermekprogramok a Kultúrkúriában

Február 22-én 16 órától Almamánia címmel ad gyermekkoncertet az Alma együttes.
Az Alma Együttes dalai ismert költôk, mint Gazdag Erzsi, Kányádi Sándor, Romhányi József, Weöres
Sándor, Zelk Zoltán verseit zenésítik meg. A dallamos költemények a koncerteken keresztül is rendkí-
vül tartalmas élményt nyújtanak gyereknek, szülônek egyaránt. Jegyár: 1000 Ft.

Február 27-én 14.30 órai kezdettel a Vaskakas Bábszínház elôadása következik a Mazsola-bérlet
következô programjaként.

Egyszer csak néhány bábos gondolt egyet, megfogták a zsebkendôket, terítôket, lepedôket, s va-
rázslatot tettek velük: gyûrögették, hajtogatták, megcsomózták, beráncolták, simogatták, csavar-
gatták... És a vége: égbe szálló hattyúcsapat; csivitelô siserahad; pillangók hófehér szárnnyal; hó-
szín rétek sok virággal, csupa fehér szivárvánnyal. Elámult az egész világ: Uramfia! Ezt a csodát! Az
unalmas zsebkendôkbôl, hétköznapi terítôkbôl, négyszögletû lepedôkbôl színes világ született
meg, kalandos, mesés és kerek! Ámulni, ha ti is akartok, nézzétek meg, amit a bábosok két kezük-
kel varázsolnak! Jegyár: 600 Ft.

Hajlik a jegenye

Március 6-án 18 órakor kezdôdik a Madarász Klub programja Hajlik a jegenye címmel. A nônap al-
kalmából a hölgyeknek és a népies dalok szerelmeseinek szól majd a nóta. Sztárvendégek: Kerekes
Katalin, Mohácsi Imola, Szabó Teréz, Kövi Gábor, Bokor János. Kísér Berki Béla és zenekara. Jegyár
2000 Ft, nyugdíjasoknak 1000 Ft.

Pesthidegkúti Kamarazenei Fesztivál

Március 21-én 14 órakor tizenegyedik alkalommal rendezik meg a Pesthidegkúti Kamarazenei
Fesztivált a hidegkúti zeneiskolás diákok részére. A fesztiválon növendékek lépnek fel kamaracso-
portokban, ahol az együttes legalább egy tagja pesthidegkúti. Hallgathatunk zongora négykezest,
gitárjátékot, vonós együttest és furulyazenekart. Az elôadókat szakmai zsûri minôsíti. A belépés in-
gyenes.

Képzeletbeli utazás — Borospinceestek a Kultúrkúriában

A hangulatos, boltíves pincehelyiség lesz a helyszíne a Klebelsberg Kultúrkúria új sorozatának, ame-
lyet Borospinceestek címmel indít el. A sorozat elsô részében, március 23-án 19 órától Csak egy éj-
szakára címmel képzeletbeli utazásra várják a közönséget: Humor és dráma a huszadik század elsô
felének elfelejtett magyar irodalmából: Gyóni Géza, Dsida Jenô, Tompa László, Reményik Sándor,
Wass Albert, Áprily Lajos, Nyírô József, Herczegh Ferenc mûvei nyomán. Szereplôk: Juhász Róza, Ga-
dos Béla színmûvész és Oberfrank Pál színmûvész (Vígszínház) Összeállította: Takaró Mihály iroda-
lomtörténész. Jegyár: 1000 Ft.
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