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Farsangozók ûzték a telet Pesthidegkúton

Megtartotta hagyományos farsangi bálját a Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége február 12-én a Klebelsberg Kultúrkúriában. A civil
szervezet kilencedik, télûzô mulatsága a bor jegyében telt, ami természetesen nem a nemes ital meggondolatlan és nagy mennyiségû
fogyasztását jelentette, hanem a jófajta, magyar tôrôl fakadó nedû
elôtti tiszteletadást. Az est fôvédnöki tisztét ennek szellemében

nem más, mint Rohály Gábor nemzetközi borakadémikus, a magyar
bor nagykövete vállalta el. A farsangi hangulathoz a szervezôk ötletessége mellett nagyban hozzájárult a Csillagszemû Táncegyüttes,
Nagy Pál János mûkedvelô tárogatós és tanára, Kiss Gy. László tárogatómûvész, Kecskeméti Róbert operaénekes, valamint a Thomastik
Trió és a Borvirág Zenekar.
(Folytatás a 3. oldalon)

A helyi piac különleges varázsa
Pesthidegkúton öt éve várja a vásárlókat a civil kezdeményezésre létrejött termelôi piac,
amelynek célja, hogy jó minôségû portékával lássa el a helyi lakosokat és támogassa a
vidéki gazdákat. A piaci napokon — legyen
csípôs hideg vagy verôfényes nyári nap — a
kedvezô árfekvésû, magyar termékek és
nem utolsó sorban a jó hangulat csábítására
akár ezren is ellátogatnak a kétheti eseménynek otthont adó Cserkészház kertjébe. A remetei piac jó példával szolgált az ország más
településeinek is. Ma már több városban, faluban az itt bevezetett rendszer alapján mûködtetnek termelôi vásárt.
Amirôl sokan csak álmodoznak, az Pesthidegkúton valóra vált: egyszerre vásárolhatnak olcsó, szép és hazai terméket. Hogy
mindez nem túlzás, arra több ezer ember a
tanú.
(Folytatás a 4. oldalon)
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Meghívó

Az önkormányzat Hidegkúton

Lakosságszolgálati és
Okmányügyintézôi
Csoport Pesthidegkút

Városrendészet Pesthidegkúti Kirendeltség

Hétfô: 8.00–18.00
Közösségi Ház, 1028 Máriaremetei út 37.
Kedd: 8.00–16.00
Telefon: 376-5966
Szerda: 8.00–16.30
Telefon/fax/idôpontfoglalás: 376-8678
Csütörtök: 8.00–16.00
a fenti napokon:
(Hétfôn délelôtt és pénteken valamint bizonyos
ebédidô: 12.15–13.00
gépjármûügyekben csak elôre bejelentkezett
Péntek: 8.00–13.00
ügyfeleket fogadnak)
ebédszünet nincs
Közösségi Ház, 1028 Máriaremetei út 37.
Kozma Sándor közterület-felügyelô
Mobil: (06 30) 560-3939
Hétfô: 13.30–18.00
Telefon: 376-8678, 376-5966
Szerda: 8.00–16.30
e-mail: kozterulet.pesthidegkut@
Péntek: 8.00–11.30
masodikkerulet.hu
www.2keruletkozterulet.shp.hu
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

2011. március 15-én
a pesthidegkút-ófalui
Sarlós Boldogasszony Plébániatemplom elôtt
— a 8 órakor kezdôdô ünnepi szentmisét követôen —

9 órakor
tartja hagyományos
ünnepi megemlékezését és koszorúzását
a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat.
Ünnepi beszédet mond
Dr. Csabai Péter elöljáró.
Közremûködnek a helyi iskolák növendékei,
a Kiss Zenede néptáncosai és zenetanárai.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
A szervezôk kérik, hogy koszorúzási szándékukat a 346-5569-es telefonszámon jelezzék.

ÜGYELETEK
Gyermekorvosi ügyelet

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

Felnôttorvosi ügyelet

1022 Rét utca 3.
Tel.: 202-1370

Fogorvosi ügyelet
Stomatologiai Intézet

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

hétfô–péntek:
20.00–8.00,
szombat–vasárnap:
24 órás ügyelet
mindennap: 24 órás
ügyelet
8.00–12.00, 14.00–
18.00, 20.30–5.00 óra
között

HIDEGKÚTI FOGADÓÓRÁK
dr. Csabai Péter
VÖK-elöljáró
Fidesz—KDNP, 11. vk.
Bándy Péter VÖK-tag
Fidesz—KDNP, 13. vk.
Skublicsné
Manninger Alexandra
VÖK-tag
Fidesz—KDNP, 14. vk.
Makra Krisztina
nem képviselô tag
dr. Balsai István
országgyûlési képviselô,
2. választókerület

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

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

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

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

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

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

elérhetôség:
(06 30) 399-4558
március 17-én 17.30 óra
(tel.: 441-5143,
istvan.balsai@parlament.hu)

Pesthidegkúti Közösségi Ház
1028 Máriaremetei út 37.

A városrészi önkormányzat hírei
A Hidegkúti út—Kossuth Lajos utcai
jelzôlámpás csomópont felülvizsgálata
A Pro Urbe Kft. az FKF Zrt. megbízásából 24 budapesti jelzôlámpás csomópont felülvizsgálatát készíti el az idei évben. Ezek közül
az egyik a nagy forgalmú hidegkúti keresztezôdés. A tervezôk a
hosszú távú fejlesztési elképzeléssel kapcsolatban kérték az önkormányzat állásfoglalását. Az elôzetes véleményezésre megküldött
szakértôi anyagot a városrészi önkormányzat januári és februári
ülésén is tárgyalta, és végül úgy határozott: a jelzôlámpás csomópont felülvizsgálata során javasolt forgalmirend-változtatások közül a — Solymár irányába közlekedôknek a Kossuth Lajos utca felé
behajtást biztosító — önálló balra kanyarodó sáv kialakításával
egyetért. A környezô úthálózat forgalmi rendjének megváltoztatásáról azonban csak a várható forgalom átrendezôdésének ismeretében kíván dönteni, ezért kéri az erre vonatkozó tanulmány elkészítését.
Villanyrendôr a solymári elágazásban

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
1/1 (189×269 mm)
1/2 (189×133 mm, 93×269 mm)
1/4 (93×133 mm, 189×65 mm)
1/8 (93×65 mm, 45×133 mm)
1/16 (45×65 mm)

Színes
85 000 Ft + áfa
45 000 Ft + áfa
30 000 Ft + áfa
20 000 Ft + áfa
7 000 Ft + áfa

Fekete-fehér
70 000 Ft + áfa
37 000 Ft + áfa
24 000 Ft + áfa
15 000 Ft + áfa
5 500 Ft + áfa

Hirdetésfelvétel a következô Hidegkúti Polgárba: 2011. március 17-én 11 óráig a 316-3410-es telefon/faxszámon, vagy a
ludwig.dora@masodikkerulet.hu e-mail címen.

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat tárgyalt a Hidegkúti út—
Máriaremetei út Solymár felôli keresztezôdésében elhelyezett jelzôlámpáról is, amelynek mûködésével kapcsolatban több megkeresés
is érkezett a helyi képviselôkhöz. A lámpa mûködése valóban hátrányosan érinti a reggeli csúcsforgalomban Solymár felôl érkezôket.
A VÖK mégis támogatja mûködtetését, mert a lámpa beüzemelése
óta határozottan jobb lett a Hidegkúton belüli forgalmi helyzet, mivel a reggeli csúcsforgalom idején nem folyamatosan, hanem hullámokban érkeznek a gépkocsik (könnyebb átkelni a Hidegkúti út
egyik oldaláról a másikra), és így kevésbé balesetveszélyes ez a roppant forgalmas útszakasz. A VÖK kezdeményezte ugyanakkor a lámpás keresztezôdés felülvizsgálatát, javasolva, hogy a Solymár felôl érkezôknek üzemeljenek be egy jobbra kanyarodást lehetôvé tévô lámpát. A Beruházási és Városüzemeltetési Iroda a kérést továbbította a
Fôpolgármesteri Hivatal illetékesei felé.

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 Nonproªt Kft., Balaton Balázs ügyvezetô igazgató (balaton.balazs@masodikkerulet.hu)
Szerkesztôség: 1022 Bimbó út 1–5., (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
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A magyar bor volt az idei bál fôszereplôje
(Folytatás az elsô oldalról)

számtalan régió bora alkalmas arra, hogy
bármely ünnepség díszévé váljon, és jó
A Klebelsberg Kultúrkúriában telt házzal kedvre derítse az embereket. A szervezôk
rendezték meg a Pesthidegkúti Polgári Kö- nevében Jablonkay Gábor, a PPKSZ elnöke
rök Szövetségének (PPKSZ) 9. bálját. Az köszönte meg a vendégeknek és a fellépô
épület berendezése a megszokottól eltérô, mûvészeknek, hogy megtisztelték az esejelentôs változáson esett át az est tiszteleté- ményt, és egyben mindenkinek felszaba-

degkútinak lenni, mert az összetartozás érzése itt talán erôsebb, mint bárhol máshol az
országban. Ennek egyik remek példája az évrôl évre megtartott bál, amely újabb kapcsolatokat létesít az itt élôk között. A borakadémikus hazánk bornagyköveteként rövid kóstolót tartott, beavatva a közönséget a nemes

dult farsangot kívánt. Megemlítette, hogy
az est másik két védnöke, Hende Csaba honvédelmi miniszter és Balsai István országgyûlési képviselô ugyan nem tudott jelen
lenni az eseményen, de az örökös tiszteletbeli PPKSZ-elnök, a nyáron elhuny Bánffy
György színmûvész felesége, Tilda asszony,
a PPKSZ tiszteletbeli elnöke, valamint Bakondi György kormánybiztos és Csabai Péter,
a városrészi önkormányzat elöljárója részt
vett a hagyományos pesthidegkúti bálon.
A Himnusz közös eléneklését követôen az
est fôvédnöke, a világhírû borszakértô Rohály Gábor nyitotta meg a bált. Beszédében
hangsúlyozta: többek között azért jó pesthi-

ital ízlelésének fortélyaiba. A díszvacsora
elôtt Esterházy László, a bazilika plébánosa,
Fodor Viktor evangélikus és Kovács Gergely református lelkész közösen mondtak áldást.
Az esti programban közremûködött Kárpule Ferenc hegedûmûvész, valamint Kecskeméti Róbert operaénekes, aki Erkel Ferenc
Bánk bán címû operájából énekelt részletet.
A jó borok mellett elköltött ünnepi fogások után a Csillagszemû Táncegyüttes járta
el a nyitótáncot, a csárdást követôen pedig
egész este a vendégeké volt a táncparkett.
A remek zenei aláfestésrôl a Thomastik
Trió és a Borvirág Zenekar gondoskodott.

re. A folyosókat szôlôfürtök, hordók, puttonyok és szôlôprések díszítették, az asztalokon pedig vörösboros kancsók sorakoztak,
az idei bálon ugyanis a magyar bor került
középpontba. A télbúcsúztató eseményen
az egybegyûlteket — a hagyománynak megfelelôen — Nagy Pál János tárogatójátékával
köszöntötte.
A rendezvény védnöke, Láng Zsolt polgármester ünnepi köszöntôjében hangsúlyozta: a magyar borkultúra és szôlészet folyamatosan fejlôdik, amit példáz a bálon felszolgált számos, korábban kevésbé ismert,
hazai borvidékrôl származó italkülönlegesség. A polgármester hozzáfûzte: ma már

Téli Tárlat
A Budai Képzômûvész Egyesület (Buket) 2011-es Téli Tárlatán huszonnégy alkotó munkáiból láthattak az érdeklôdôk különleges válogatást.
A kiállítás megnyitóján a szép számmal megjelent vendégeket és alkotókat Dolhai István, a Kultúrkúria igazgatója és Tarcsányi Ottília, a Buket elnöke köszöntötte. A kiállítást Mogán Orsolya mûvészettörténész
nyitotta meg.
„Végre olyan mûvészettel találkozunk, amely önmagáért, az alkotás szeretetéért született, és mentes minden mûvészieskedô sallangtól. A hivatásos
képzômûvészeken kívül a legkülönbözôbb foglalkozási ágakból érkeztek a kiállítók — van köztük mérnök, statikus, építész, pedagógus. A Budai Képzômûvész Egyesület 2003-ban alakult képzô-, ipar- és szobrászmûvészekbôl,
nonproªt szervezetként. Célja, hogy a Budán élô vagy Budát szeretô mûvészeknek kiállítási lehetôséget biztosítson. A mára már 33 tagot számláló mûvészeti társaság Pesthidegkúton, Budán, majd országosan is ismertté vált,
sôt külföldön is többször bemutatkozott már. Önerôbôl vagy meghívás alapján szervezik kiállításaikat, ilyen módon rendszeres vendégei a Klebelsberg
Kultúrkúriának, ahol már ötödik éve rendezik meg a Hidegkúti Festôversenyt — a II. Kerületi Önkormányzat támogatásával.”
A Budai Képzômûvész Egyesület tagjainak Téli Tárlata február 27-ig
látható a Klebelsberg Kultúrkúriában. A ªnisszázs február 27-én 17
órakor lesz, amelyre mindenkit szeretettel várnak. (1028 Budapest,
Templom utca 2–10.)

Szabó G.
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A piac, ahol szép árut jó áron
kell találniuk a vásárlóknak
(Folytatás az elsô oldalról)
A fôszervezô régi vágya teljesült, mert kéthetente egymásra talál város és vidék. Aki
a helyi piacot keresi Pesthidegkúton, biztosan célba talál. Egyrészt a máriaremetei bazilika tornya mutatja az utat, hiszen a közvetlenül mellette álló Cserkészház ad otthont kéthetente a kedvelt eseménynek.
Másrészt szombat délelôttönként ezrek
döntenek úgy, hogy valamely bevásárlóközpont helyett inkább közvetlenül a termelôktôl szerzik be a friss árut.
Öt esztendeje, hogy Szilágyi Zsolt elsô alkalommal hívott vidéki gazdákat Pesthidegkútra, hogy az eladott portékák után közvetlenül a termelôk részesüljenek a bevételbôl, és a pénz ne morzsolódjon fel a nagykereskedôi hálózatban.

a kínálatban. Télen több a bor és a hurka,
nyáron viszont a legfrissebb gyümölcs és
zöldség dömpingáron beszerezhetô. Természetesen a jó hangulat, a népzene és a kóstoló ingyen jár minden érdeklôdônek. A helyszín biztosítására és a higiéniai feltételek
meglétére szintén nagy hangsúlyt fektetnek a szervezôk, akik rendszeresen ellenôrzik, hogy a portékák mellé megvan-e a kereskedônek minden hivatalos engedélye.
A helyi termelôi vásár vevônek és eladónak egyaránt haszon, amellett, hogy az árcédulákra 10–20 százalékkal kevesebbet írnak, mint a fôváros piacainak napi ára.
Szilágyi Zsolt bevallása szerint ehhez ragaszkodnak, mert a piac itt nem a nyerészkedésrôl szól. Jó áron mindig szép árut kell
találniuk a vásárlóknak, mert csak így térnek vissza.— Sok helyen lehet hallani,
hogy helyi piac nyílt, amelyet ôstermelôk
látnak el áruval, bátran merem állítani,
hogy legrégebben Pesthidegkúton mûködik az elmúlt évtizedek elsô, valódi helyi piaca, a régi idôk vásárának egyfajta újraálmodása. Korábban a fôvárosban is voltak
kis piacok, de a plázák és üzletházak világa
háttérbe szorította ôket. Nem mindenki engedheti meg magának, hogy például ezrekért vegyen tejet a boltban. A nagy piacok
helyén pedig betonkolosszusok épültek,

ahol a termelôk már nem tudták ªzetni a
borsos helypénzt.
— Amit csinálok, azt szívesen teszem,
mert érdekem, hogy sikeres legyen, de
nem szabad elfelejteni, hogy amit Pesthidegkúton létrehoztunk, az súlyozottan közösségi ügy.
A kezdeményezésnek hamar híre kelt.
Szilágyi Zsoltot sokan megkeresik, hogy
megossza a titkot másokkal. Érdeklôdnek
nála Debrecenbôl, vagy éppen Gyôrbôl, saját maga például személyesen vezényelte le
a pilisszentiváni helyi piac megalapítását.
Szabó G.

Tervezett piaci napok 2011-ben
n Március 12. és 26., április 9. és 23., május 14. és 28., június 11. és 25., július 9. és
30., augusztus 13. és 27., szeptember 10. és 24., október 8. és 22., november 12.
és 26., december 17.
n Helyszín: máriaremetei cserkészház, Hímes utca 3., a bazilika mellett.
n Idôpont: 7.30–12 óráig, novemberben és decemberben 8–12 óráig.

— Kíváncsi voltam, vajon él-e még a
mélyrôl eredô kapcsolat vidék és város között, kíváncsi voltam, hogy a közvetlen lakókörnyezetem vevô-e a jó minôségû, magyar termékekre — emlékezett vissza a kezdeti idôkre a piac fôszervezôje. — Az elgondolás szerencsére megállta a helyét, és
mind többen érkeztek Máriaremetére.
Csak tavaly huszonegy alkalommal tartottunk piaci napot, ami 15–20 ezer vásárlót
jelent. Egy napsütéses szombat délelôtt
mintegy ezer ember érkezik a piacra a II.
kerületbôl és az agglomerációból, de a
rossz idô sem tántorítja el a közel harminc
állandó termelôt, sem pedig a vásárlókat.
Az asztalokon mindent megtalálni, ami a
piacot piaccá teszi. A friss házi kenyértôl az
ínycsiklandozó füstölt húskészítményeken
át a házi szappanig mindent meg lehet vásárolni egy helyen. Nem gond, ha minôségi
lisztet igényel a háztartás, valódi termelôi
mézet a sütemény, a legszebb zöldséget a
háziasszony, vagy éppen házi sört a családfô. Minden évszak sajátossága megjelenik
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Ezerszám szunnyadnak a múlt emlékei
Tavaly év elején a múltjuk iránt
érdeklôdô civilek fogtak össze
Pesthidegkúton. Céljuk a lehetô
legtöbb tárgyi és írásbeli emléket
összegyûjteni, hogy azok
fennmaradjanak a jövô nemzedékei
számára.

Simon Imre már évtizedek óta gondozott
egy hagyatékot, amelyet a Máriaremetén
1978-ig élô Werner Alajos atya hagyott rá
örökül. Az európai hírû zeneszerzô, karmester emlékeibôl állandó tárlat nyílt Esterházy László plébános szervezésével a Máriaremetei Bazilikában.
— Pesthidegkúton ezerszám szunnyadnak a múlt emlékei, amelyeket kötelességünk gondozni és megôrizni, mert kár lenne veszni hagyni azokat az értékeket, amelyek ma még fellelhetôk, de félô, hogy néhány évtized alatt elkallódnak — mondta Simon Imre. — Rossz belegondolni, hogy
egy-egy lomtalanításkor vagy építkezéskor
milyen régi emlékek vesznek el örökre.
Ezért több helyi lakossal — köztük a Budaligeti Polgári Kör tagjaival — összefogtunk,
és aláírtunk egy nyilatkozatot, amelyben
vállaltuk, hogy helytörténeti gyûjteményt
alapítunk. Ez azért is fontos, mert egy
összefogott leletanyagot könnyebb egy kézben tartva gondozni és bôvíteni.
A lelkes helytörténész fontosnak tartotta
megjegyezni, hogy mindez természetesen
nem azt jelenti, hogy az értékes tárgyakat
bárki a saját lakásában halmozná fel. A célra idôvel egy közalapítványt hoznának létre, és ami talán a legnehezebb feladat: egy
külön épületet, vagy egy középületben külön részleget szeretnének biztosítani a megmentett értékek számára. Olyan helyiségekre van szükség, ahol a gyûjtemény biztonságban lesz, és szakszerûen be lehet mutatni a tárgyakat, írott emlékeket, fotókat.
A korábban közgazdászként és külkereskedelmi szakértôként dolgozó lokálpatrió-

ta régóta hódol a régi emlékek, tárgyak
megmentésének. A helyi kutatás gondolatát csak erôsítette, amikor egy közeli, régi
ház bontásakor mintegy negyven éve elôkerült üvegfotók sorsát kellett egyengetnie.
Az 1800-as évek végén készült felvételek régi pesti és Buda-környéki, valamint az Adria partvidékein megörökített életképeket,
továbbá a magyar tüzérségrôl, a monarchia
hajóhadáról, kereskedelmi hajókról ké-

kúria gazdag fotó- és iratanyaga, vagy éppen
Holl Ferenc mûlakatos mester kovácsolt és
öntöttvas mûtárgyai, illetve helyi festôk és
képzômûvészek alkotásai.
Simon Imre azt is hangsúlyozta, hogy sokan talán nem is sejtik, milyen, helytörténeti szempontból értékes leletek bújnak
meg a padlásokon, pincékben, vagy porosodnak a könyvespolcokon. Talán még
nem túl késô, hogy mindezek hamarosan a

szült fényképeket rejtettek. Az eleddig sosem látott, ritka leletet mintegy tíz évvel ezelôtt a Nemzeti Múzeum fényképtárának
adományozta.
Mint azt Simon Imre a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat ülésén meghívottként a helyi képviselôknek tartott tavalyi
beszámolójában is elmondta, az elsôdleges
cél, hogy minél többen értesüljenek a kezdeményezésrôl, és sokan csatlakoznának.
— Lakókörnyezetünk tárgyi kultúrájának
több eleme gyakorlatilag már végleges helyén van, így azokkal is számolunk, amikor
a közgyûjtemény összeállítását tervezzük.
Ilyenek például a Werner Alajos-féle relikviák, Esterházy László plébános máriaremetei
képeslapgyûjteménye, a Klebelsberg Kultúr-

közgyûjtemény részeivé váljanak.
— A gyûjtést már több alkalommal meghirdettük, és sok lelkes lokálpatrióta ajánlott fel tárgyakat, régi dokumentumokat.
Legközelebb március 5-én, a Klebelsberg
Kultúrkúriában a bolhapiac keretében várjuk a témakörben is érdeklôdôket. Minden
egyes felajánlott vagy bemutatott darabot
jegyzôkönyvbe veszünk, leltározunk, és ha
kell, tárolunk. Még az sem szükséges, hogy
odaadják, vagy odaajándékozzák, a lényeg,
hogy tudjunk minél több, helytörténeti
szempontból közérdeklôdésre számot tartó
anyagról. A gyûjtemény egy része így továbbra is a felajánlónál marad, de késôbb beilleszthetô lesz a közgyûjtemény anyagába.
Sz. G.

Bolhapiac a Klébiben
A Klebelsberg Kultúrkúria (Templom utca
2 –10.) ad otthont március 5-én 9 és 13
óra között a háztartási áruk piacának. Az
érdeklôdôket a Vinotékába várja a szervezô Budaligeti Polgári Kör.
A megunt vagy felesleges eszközök vásárán a rendelkezésre álló hely miatt
csak elôzetes jelentkezéssel lehet árusítani. Asztalt a 9 óráig érkezôknek biztosítanak; saját asztalt vagy állványt (fogast) el
lehet helyezni.
További információ és jelentkezés: Simon Imre, tel./fax: 376-9325, 06 20 8054942, 06 70 652-5959, e-mail: imericus3@t-online.hu
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HELY—TÖRTÉNET

HIDEGKÚTI POLGÁR

Fél évszázada nem dobol a kisbíró Hidegkúton
ról, az amerikai szövôlepke irtásáról, a régi
névvel ellátott házszám- és utcanévtáblák
lecserélésérôl adott hírt. Ugyanô hirdette
ki azt is, hogy augusztus 20-a az új rendszerben az „Alkotmány és Új kenyér” ünnepe
lesz. Kidobolta, hogy mikor és hol osztják
ki az érvényes lisztjegyeket, valamint azt is,
hogy a háztulajdonosok és a lakók kötelesek november 6. és 8. között a „Nagy Szovjet-Orosz Forradalom 32. évfordulója alkalmáA jegyzôkönyv bejegyzései nemcsak az or- ból” feldíszíteni és fellobogózni a házakat,
szág — és vele együtt Pesthidegkút — úgyne- sôt: a díszítésben és lobogózásban mindenvezett demokratikus átalakulásáról szól- ki „juttassa kifejezésre a Szovjetunió iránti
nak, hanem arról is tájékoztatnak, hogy a világháború még mindig
érezteti hatását a mindennapokban . Erre
utal a következô közlemény is: „akinek földjében a repülôk kárt okoztak, vasárnap reggel 8
órára a kár felbecsülése
végett az alsó hangárnál
jelenjen meg.” Ha pedig
„lôszerrôl vagy robbanóanyagról tudnak”, jelentsék a községházán, mivel tûzszerészek érkeztek a községbe. A békés
hétköznapokhoz a kötelezô óvodai és iskolai
beíratásról szóló közlemény tartozik, de utána olvashatunk a beszolgáltatási kötelezett- tiszteletét és háláját [...] eddigi nagy segítségéség teljesítésérôl, valamint arról a közle- ért és azért, hogy lehetôvé tette számunka a faményrôl is, amely az ötéves terv sikeres siszta és imperialista rabságból való szabadumegindításához szükséges tervkölcsön lásunkat.”
jegyzésére szólít fel.
Ennél bizonyára jobban érdekelte a helySefcsik Márton községi kisbíró ebben az bélieket az, hogy húsbolt nyílt az Ady Endesztendôben is szorgalmasan járta a falu ut- re út 175. alatt, ahol zsírt, zsírszalonnát,
cáit, tereit, mindenhol kidobolva, hogy hol sertés-, borjú- és marhahúst, valamint kolés mikor lehet a betakarított cukorrépát le- bászárut vásárolhattak. Valószínûleg jobadni, az adóhátralékot beªzetni, esetleg ál- ban érdekelte ôket az is, hogy megnyílt a
lateledelt igényelni. Máskor pedig a dûlô- szeszfôzde, és ôstermelôi igazolvánnyal
utak kötelezô karbantartásáról, a vetési kedvezô áron lehet pálinkát fôzetni, vagy
munkákról, az aratás befejezésérôl, a köz- az, hogy háziipari tanfolyamok indulnak a
kutak tisztán tartásáról, a baromª beoltásá- faluban. Fehérnemû-készítô tanfolyamra,

nôi- és gyermekruha szabás-varrásra, szônyegszövésre, valamint táska- és cipôkészítésre lehetett jelentkezni. Esetenként elôfordult, hogy nem helybéli is doboltatott.
Így tett Milbich János solymári sertéstartó
gazda is (József u. 55.), aki doboltatás útján
hirdette meg 40–80 kilogrammos eladó
süldôit.
1949 ôszén a lakosság arról értesült,
hogy a faluban „a dobolás […] megszûnik és
minden […] közleményt a hirdetôtáblán” fog
közzétenni az elöljáróság. A bejelentés ellenére a dobolás az év végéig megmaradt, és
hírt adott táncmulatságokról, színi elôadásokról, népünnepélyekrôl,
valamint sportrendezvényekrôl is. Az igazán fontosnak tartott tudnivalókat rendszerint többször, több helyen is kidoboltatta a község jegyzôje. Így háromszor hirdett ék ki a zt is , ho gy a
„Nagy-Budapest”-hez
csatolás elôzményeként
minden háztulajdonosnak saját beszerzésû lakó-nyilvántartási könyvet kell vezetnie.
Az év utolsó bejegyzése szilveszteri zenés-táncos mûsorra hívott mindenkit a község kultúrtermébe. A dobolási jegyzôkönyv utolsó bejegyzése már átcsúszott az újévre, 1950. január elejére. Ez — a kötelezô beszolgáltatási rendszernek megfelelôen — arról tudósít, hogy a sertésvágási engedélyeket a községházán kell beszerezni.
Mikor és hogyan hallgatott el a kisbíró
dobja végleg a faluban? Egyelôre nem tudjuk. Az biztos, hogy 1950. január 1-jétôl
Pesthidegkút immár „Nagy-Budapest”
II. kerületének része, a helyi lakosság tájékoztatása pedig a kerületi adminisztráció
feladata lett.

A hitélet hírei

Közgyûlést tartanak

A PESTHIDEGKÚTI EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN minden hónap második vasárnapján, 9.30 órakor családi istentisztelet van, utána 11 órakor kezdôdik a gyülekezeti
nap. Minden pénteken 19 órakor ima-félórát tartanak. Templom: 1028 Ördögárok u.
9. Lelkészi Hivatal: 1028 Zsíroshegyi út 47. Fogadóórák: hétfôn és szerdán 17–18 óra
között. Telefon: 397-5403, web: pesthidegkut.lutheran.hu
A PESTHIDEGKÚTI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN vasárnaponként 10 órakor kezdôdik az istentisztelet. Bôvebb információ: 06 30 383-8145, 397-4315, kg.hidegkut@t-online.hu, www.refhidegkut.try.hu
A MÁRIAREMETEI BAZILIKÁBAN március 4-én, elsô pénteken 10.30 órakor
szentmise, utána Jézus Szíve-litánia. Március 5-én, elsô szombaton 10 órakor rózsafüzérima, 10.30 órakor szentmise a Szûzanya tiszteletére. Március 6-án, elsô vasárnap 16.30 órától szentségimádás. Hamvazószerdán, március 9-én kezdôdik a nagyböjti idôszak, ekkortól a szentmisék 7 és 10.30 órakor kezdôdnek.

A Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segítô Közhasznú Egyesület április 1-jén 16 órától közgyûlést és fórumot tart. Amennyiben a közgyûlés
16.30-ig nem bizonyul határozatképesnek, a megismételt közgyûlés április 1-jén 17 órakor kezdôdik. A megismételt közgyûlés az eredeti napirendi
pontokkal a szavazati joggal rendelkezô jelenlévôk létszámától függetlenül
határozatképes. Helyszín: Klebelsberg
Kultúrkúria, 1028 Budapest, Templom
utca 2–10.

Pesthidegkúton egészen 1949 végéig
dobolással hozták nyilvánosságra a
közérdekû híreket. Dobolási
jegyzôkönyv — a kidobolandó hírekkel
— csak 1949-bôl maradt fenn. Ez
azért is jelentôs, mert ez az év az
önálló Pesthidegkút utolsó éve is
egyben.

Czaga Viktória

2011. február 25.

KEDVES SZOMSZÉD
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Kondor Katalin félti Hidegkutat
A Magyar Rádió egykori elnöke lelkes városvédô
A Hidegkúti Polgár olvasóinak nem
kell bemutatni Kondor Katalint, aki
saját tervezésû házában csaknem két
évtizede lakik ebben a hangulatos
városrészben. A Magyar Rádió egykori
elnöke ugyan Debrecenben született,
ott érettségizett, mára mégis
Pesthidegkutat tartja igazi
otthonának. Kondor Katalin a
Klebelsberg Kultúrkúriában havonta
egyszer portrémûsort készít egy
„érdekes emberrel”, természetesen
közönség elôtt, vasárnap délután öt
órakor. Az összejövetelek idôpontjáról
az intézmény mûsorfüzetébôl és
internetes oldaláról tájékozódhatnak.

Mióta él Budapesten, illetve a II. kerületben?
Tizenkilenc éves koromban kerültem Budapestre, amikor elkezdtem az egyetemet.
17 albérletben laktam, többször is éltem a
kerületben: Pasaréten és a Fazekas utcában, de ott a hatalmas por miatt nem tudtam használni az erkélyt. 1993-ban innen
költöztem ki Pesthidegkútra, ahol egy kis
ikerházban lakom, olyanban, amilyet mindig is szerettem volna: kertje debreceni
gyermekkoromra emlékeztet. Kislányként
egészen ôszig a lugasban tanultam; aki így
nô fel, nem tudja elfelejteni, mit jelent a
természet nyújtotta szabadság.

Kondor Katalin egyik kedvencével, Mili cicával

Hidegkút ma is ôrzi, de 18 évvel ezelôtt
még inkább ôrizte falusias-kisvárosias
hangulatát.
Az építkezéskor még csendes hidegkúti
telken egyetlen, az utcára kihajló diófánk
volt.

Sajnos, a Hidegkúti útra azóta ráengedték a kamionforgalmat, tönkretéve ezzel a
fôváros tüdejét. Ez a hely éppen az északnyugati szélcsatorna mentén terül el, ott,
ahol behozza az áramlás a friss levegôt a hegyek-dombok között. Budapest tüdeje beteg, mint ahogy beteg az egész város, hiszen élhetetlensége miatt százezrek költöztek ki a zöldövezetbe és a környezô falvakba, csak éppen autóval járnak be a városba,
hiszen ott van a munkahelyük.
És a fôvárosi illetékesek még egy városszéli parkolórendszert sem voltak képesek
kialakítani, nemhogy egy körgyûrût, pedig
volt rá néhány évtizedük.
Ezek szerint lokálpatrióta…
Igen. Diáktársaimmal már Debrecenben
városvédô kört alakítottunk, kutattuk a település történetét, és a szívünk szakadt
meg, ha lebontottak egy-egy szép házat.
Mert mindenhol meg kellene ôrizni a
város- vagy falumagot, emlékeztetôül,
hogy hol és hogyan éltek a szüleink, nagyszüleink.
Ami Hidegkutat illeti, az említett kellemetlenségek ellenére jó itt élni, mert van
közösség. Sok a kulturális rendezvény, lelkesek az emberek, én pedig szakmámnál
fogva mindig szívesen segítek, amiben
csak tudok. Ha máshol is ennyi lokálpatrióta lenne, élhetôbb és szerethetôbb volna az
egész fôváros.
Verrasztó Gábor

Argentin Tangó Szalon
Március 4-én 19 órától vérpezsdítô latin estre várják a táncok szerelmeseit a Klebelsberg
Kultúrkúriában. Az Argentin Tangó Szalonban a Buenos Aires-i milongák (argentin tangóestek) világát megidézô hangulat várja az érdeklôdôket. Az est házigazdája a Bartha Katalin
által vezetett Tango Harmony Zenekar. A táncbemutatót követôen a jelenlevôk kötetlen
hangulatú kurzuson sajátíthatják el az argentin tangó alapjait, majd az este hátralévô részében — szabad tánc keretében — kamatoztathatják is a megszerzett tudást.

Adott egy korosodó primadonna, Mária és egy évek óta nem látott, de most újra felbukkanó régi szerelem. Egy báró. Aki magával hozza a ªát, Miklóst. Hazaérkezik a színésznô lánya, Zsuzsi, aki anyja nyomdokaiba szeretne lépni. Szerelmes a szerelembe. Az anyja félti a
csalódásoktól, a báróban fellángolnak a régi érzések, és Miklós szíve is nagyot dobban,
amikor megismerkedik a titokzatos, kalapok mögé bújt leánnyal. Ebbôl jön létre egy közel
két órás, fergeteges elôadás. Közben pedig olyan szenzációs slágerek csendülnek fel, mint
a Legyen a Horvát-kertben, Budán! és a Hol van az a nyár?
Lajtai Lajos és Békeffy István A régi nyár címû zenés játékát a Komáromi Jókai Színház
vendégjátékában tekintheti meg a Klebelsberg Kultúrkúria közönsége március 7-én 19
órai kezdettel.
Szereposztás: Mária: Nagy-Kálózy Eszter, Zsuzsi: Tar Renáta, Báró Jankovits János: Tóth
Tibor, Mikós: Majorfalvi Bálint, Traªna: Fabó Tibor, Mimóza: Holocsy Krisztina, Fôúr, Konferanszié: Hajdú László, a revüszínház görlje: Holocsy Katalin.
Az elôadást Méhes László rendezte. Jegyár: 3200 Ft.

w w w. k ulturk uria . hu | 1028 Buda pe s t, Te mplom u. 2– 10. | Te le fon: 392-0860

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: PÉTER ZSUZSA

A régi nyár, a régi szerelem
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HIRDETÉS

KÉPKERETEZÉS
MÛVÉSZPOSZTEREK
DARVAS POSZTERGALÉRIA
Budagyöngye Üzletközpont
Mammut Üzletközpont
Westend Üzletközpont
Deák tér (Anker köz 1.)
Központ: VIII., Nap u. 29.

Tel.: 06 70 391-0936
Tel.: 06 70 391-0915
Tel.: 06 70 391-0912
Tel.: 06 70 391-0926
Tel.: 219-3209

www.kepkeret.hu

HIDEGKÚTI POLGÁR

SIVANANDA JÓGAKÖZPONT
Hatha jóga alaptanfolyamok,
meditációs és
jógaoktatói tanfolyamok.
Jógahétvégék és táborok
minôsített jógaoktatókkal.
15 éves tapasztalat.
Információ: 397-5258, 06 30 689-9284,
joga@sivananda.hu, www.sivananda.hu
(1028 Szegfû u. 2.)

Masszázs az Ön otthonában
Csipak Zoltán
gyógymasszôr
otthonában keresi fel
a frissülni, relaxálni,
gyógyulni vágyókat.
Professzionális masszázs
(gyógy, sport, frissítô),
gyógyhatású készítményekkel,
irodaházaknak is.
Kedvezmények.

Telefon:
06 20 595-3057
Hûvösvölgyi Nyitott Mûterem
Rajz- és festôiskola indul mûtermemben
Egyénre szabott foglalkozás keretében várom azokat a különbözô iskolákba
(Képzô és Iparmûvészeti Szakközépiskola, Magyar Képzômûvészeti Egyetem,
Magyar Iparmûvészeti Egyetem, Mûegyetem, Építészmérnöki Kar stb.) készülô ªatalokat, akiknek a felvételire való felkészítésben segíthetek.
Korosztálytól függetlenül, a mûtermem egy szabad alkotóhely lesz azok számára, akikben megvan a kedv és lelkesedés az alkotásra.
RAJZ — A rajzi alapok megismertetése változatos beállításokon keresztül
(kockológiától a portréig). A feladatok során lehetôség nyílik a saját eszköztár és — a hagyományos stúdiumokon túlmutató — egyéni kifejezésmód kialakítására.
FESTÉSZET — A festôkurzus célja, hogy a rajzi ábrázolásban már jártasak
színtani ismereteit fejlessze, felkészítsen az olaj-technika használatára. A
más festészeti eljárásokban alkotókat természetesen saját választott technikájukban segítem.
Jelentkezés : zoltaibea@yahoo.com, vagy telefonon: 06 20 981-0439.
Részvételi díj: 4000 Ft/alkalom (egy alkalom 2 óra)
Várom jelentkezésed: Zoltai Bea, www.zoltaibea.com

Alessio-ízek
otthon is
Ha éppen nincs kedve kimozdulni, de a megszokott olasz ízekre
vágyik, rendeljen házhoz az Alessio konyhájáról!

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
10–23 ÓRA KÖZÖTT
Az étlap megtalálható a www.cafealessio.hu oldalon.
Telefon: 06 20 345-2258 vagy 275-0049.

