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Hidegkúti szervezetek támogatásáról döntött a VÖK

Soha ennyi szervezet nem pályázott — ilyen hatalmas támogatási
igénnyel — a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatnál (VÖK),
mint idén. Harmincöt — Pesthidegkút területén mûködô — társadalmi szervezet nyújtott be támogatási kérelmet.
A pályázati kiírás egyik sarkalatos pontja, hogy a pályázó és támogatásban részesülô szervezet maximum 50%-os támogatást
kaphat az önkormányzattól. A jövô év elejéig leadandó beszámolóban a támogatott alapítványoknak és egyesületeknek el kell majd

számolniuk a támogatás mértékével (legalább) megegyezô önrésszel, az önerôbôl hozzáadott társadalmi munkával, a természetbeni hozzájárulással, beªzetéssel és beszerzéssel is.
A VÖK döntésének köszönhetôen többek között a Pesthidegkúti
Evangélikus Egyházközösség idén is a részönkormányzat támogatásával rendezheti meg a tavaly népszerûvé vált olvasótáborát (képünkön).
(Pályázati eredmények a 2. oldalon)

Jubileumi hangverseny
Április 9–10-én a Kiss Zenede kétnapos,
jubileumi mûvészeti fesztivált rendezett a
Klebelsberg Kultúrkúriában — immár ötödik alkalommal. A fesztivál zárógáláján
azok a tehetséges diákok léptek fel, akik a
szombati válogatóból bejutottak, illetve a
néptánc és a moderntánc improvizációs
verseny gyôztesei. A gála díszletét a festészet tanszakos ªatalok készítették, akiknek
a munkáiból külön kiállítás is nyílt a Kúriában.
A fesztiválon részt vettek határon túli magyar iskolák vezetôi is, akik szakmai tapasztalatcsere céljából érkeztek — Adáról, Párkányból és Sepsiszentgyörgyrôl. Ezenkívül
a St. Pölteni Ifjúsági Fúvószenekar is a Kiss
Zenede vendége volt ezen a két napon. A zárógálát Csabai Péter, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat elöljárója nyitotta
meg.
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KÖZÉRDEKÛ

HIDEGKÚTI POLGÁR

A VÖK-pályázat eredményei

KÖZÉRDEKÛ ADATOK
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

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
május 26-án 17.30 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
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. május
11-én 11 óráig a 316-3410-es telefon/faxszámon, vagy a ludwig.dora@masodikkerulet.hu e-mail címen.

Szervezet neve
Pesthidegkút Alapítvány

Program megnevezése
Klebelsberg Akadémia

2011. évi támogatás (E Ft)
100

Duna-kupa kenuverseny, Családi kenutúra a Rábán,
Remete Kulturális és Sport Egyesü- Családi tábor, Zenés darab bemutatása, Beszélgetések a könyvtárban, Túlélôtorna, Szilveszteri Családi
let
Focikupa, Népdal- és néptánckör

390

Egalitás Alapítvány

Pesthidegkúton élô, közlekedési nehézségekkel küzdô személyek segítése — személyi segítô- és szállítószolgálat

280

Kiss Zenede

Könnyûzenei koncert, V. Jubileumi Mûvészeti Fesztivál, Néptáncgála, ôszi mulatság, Miénk a Pódium,
Adventi Koncert

250

Hidegkúti Nyugdíjas Klub (pénzügyi lebonyolító, befogadó: Art’s
Harmony Társaság)

Kirándulások, Egyéb költségek, Gyógyüdülési hozzájárulás, Ünnepi rendezvények, Klubnapok, Színházi
bérletek

275

Pro Spiritusz Alapítvány
(1000. sz. Szent Korona Cserkészcsapat)

A) Tábordíj-támogatás, Kirándulási támogatás, Táborozási kellékek, Egyenruha-vásárlás, Jutalmazás

100

Pro Spiritusz Alapítvány
(1000. sz. Szent Korona Cserkészcsapat)

B) A frekventált pesthidegkúti közterületek folyamatos tisztán tartása

275

Hidegkúti Sport Club

Komáromi István Emléktorna, Narm István Emléktorna, Családi torna, Alkotmány Kupa, Pesthidegkúti Nyári Fesztivál sportprogramjai, Pokorny József
emléktorna

315

Pesthidegkúti Német Nemzetiségi
Alapítvány

Templom-búcsú (Rendezvények a letelepedés 300.
évfordulójára), Utcabál

150

Carmine Celebrat Kórus Alapítvány

4 miseelôadás a Máriaremetei Bazilikában

Terefere Polgári Nyugdíjas Klub
(pénzügyi lebonyolító, befogadó:
Reálterv Építésziroda)

Kirándulások, Múzeumlátogatások, Megemlékezések, Összejövetelek, Beszélgetések

Art’s Harmony Szabad Mûvészeti
Társaság

Hidegkúti Tangó Szalon

Budai Képzômûvész Egyesület

V. Jubileumi Pesthidegkúti Festôverseny és kiállítás

50

Szövetség a Fiatalokért Alapítvány

Vezetôképzô, Tavaszi mulatság, Nyári táborok, ôszi
szemle, Mikulás-buli és ünnepség

300

Sarlós Boldogasszony Plébánia

Szövetség az életért tábor

195

Széphalom Jézus Szíve Plébánia

Nyári hittantábor

90

Don Bosco Nôvérek Szent Család
Óvodája

Gyermeknap, Nyári táborok, Népmûvészeti tábor,

90

Adyliget Barátai Alapítvány

Környezetvédelmi, kulturális és sportrendezvények,
közösségi helyiség mûködtetése

145

Mária-Remete Cserkészcsapatért
Alapítvány

Hétvégi túra, Nyári tábor, Planetárium, Uránia Csillagvizsgáló

50

Széphalom Alapítvány

Tanár-szülô továbbképzés

65

Keresztények Segítsége Alapítvány

Meglepetés Színház, Dramatikus tréning GYES-en
lévô kismamáknak

50

Máriaremete—Hidegkúti Ökumenikus Iskolaszék Egyesület

Húsvéti koncert, Napraforgó péntek, Mestermunka
bemutatók, Csíksomlyói Árvácska Kórus koncertje,
Csíkszeredai Nagy István Mûvészeti Líceum kórusának koncertje

50

Máriaremete—Hidegkúti Ökumenikus Iskolaszék Egyesület

Tanári továbbképzés és napközis tábor az árvízkárosult Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola
és Óvoda nevelôinek és tanulóinak

50

Zöld Iskoláért Alapítvány

Theatrum Hungaricum Színház vándortársulatának
fellépése az 1956-os forradalom emlékére

50

Magyar Csodaszarvas Egyesület

Emléktalálkozó és zarándoklat, Teniszverseny, Konzervatív Kör elôadásai

90

50
275
50

Grazioso Kamarazenekar — a
Nemzeti Filharmonikusok Kamara- Grazioso Zeneszalon
zenekara Egyesület

100

Pool’n’Roll SE - ROLL DANCE BudaFellépés a Disztróªások Hete rendezvényen
pest Kerekesszékes Kombi Táncegyüttes

130

Készenléti Szolgálatok Pesthidegkúti Egyesülete

Ôstermelôi piac biztosítása, Templomkerti Esték biztosítása, Hidegkúti Nyári Fesztivál biztosítása

150

Klebelsberg Kuno Oktatást Segítô
Alapítvány

Családi Sport- és Kulturális Nap

50

Komposztfórum Magyarország
Egyesület

Közösségi Komposztáló Kasok felállítása

50

Föld Színház Társadalmi Mûhely

Kapszula címû elôadás színpadra állítása

50

Pesthidegkúti Evangélikus Egyház- Olvasótábor (múzeumlátogatás, kirándulás, könyvtárlátogatás, kézmûves foglalkozások)
község

50

Pesthidegkúti Evangélikus EgyházHidegkúti Gyermekbárka Csoport nyári tábora
község

50

Súlyosan Mozgássérültek
„Bethesda” Segélyezô Alapítvány

Kulturális, szabadidôs programok, rendezvények látogatása, Kirándulások, Istentiszteletre szállítás, piaclátogatás

50

Hubay Jenô Társaság

Három részes koncertsorozat — Liszt és Hubay barátsága a táncmûvészetek tükrében

50

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

2011. április 22.

ÖNKORMÁNYZAT
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Templom-búcsú 2011
300 évvel ezelôtt érkeztek Hidegkútra az elsô német telepesek
Dézsi Jánosné Überhardt Katalin, a
Német Kisebbségi Önkormányzat
elnöke ismertette lapunkkal a július 2án és 3-án megrendezendô Templombúcsú legfôbb eseményeit. Szûkebb
pátriánk, Árpád-kori gyökerekkel
büszkélkedô településünk idén ünnepli
az ófalui egyházközség fennállásának
275. és a hidegkúti német nemzetiség
megtelepedésének 300. évfordulóját.

A Német Kisebbségi Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Alapítvány által közösen
jegyzett rendezvénysorozatot a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat egyhangúlag támogatta. A kétnapos programsorozat pontos mûsorát, forgatókönyvét lapunk júniusi
számában közöljük. Az idei Templom-búcsúnak — a 70 fôs németországi delegáció érkezése és vendéglátása, a 20 fôs mosbachi
tûzoltózenekar fellépése, a zenés-táncos,
kulturális, mûvészeti, nemzetiségi, helytörténeti mûsorok és elôadások, valamint az
ünnepi szentmisék celebrálása mellett —
két olyan kiemelkedô momentuma is lesz,
amelyet külön is érdemes megemlíteni.
Az ófalui templom kertjébe nemrég begördített gigantikus méretû terméskôre
emléktáblát helyeznek fel a szervezôk, amelyen — a szekerek érkezését megjelenítô
dombormû mellett — egy rövid idézet lesz
olvasható, magyarul és németül, a Hidegkútra érkezô telepesek és a földbirtokos
Kurz báró között létrejött szerzôdésbôl. Az
emlékmû felszentelésére július 2-án, 11
órakor kerül sor.

Válaszunk…
Kedves Vargáné Szutor Éva!
Köszönöm a levelét (Hidegkúti Polgár,
2011. március 25.). Az abban írtak hatására megpróbáltam utánanézni a levéltári dokumentumokban, hátha nyomon tudom követni 1950 után is Hidegkút e történelmivé nemesedett
alakját, a doboló kisbírót. Sajnos, eddig nyomát sem találtam Budapest Fôváros II. ker. Tanácsának irataiban
nemhogy a hidegkúti kisbíró alkalmazásának, de még Pesthidegkútnak,
mint egységes egésznek sem. Egy levéltáros olyat nem jelenthet ki, hogy egy
irat, illetve dokumentum nincs (meg),
legfeljebb, hogy még nem talált rá,
ezért nem is adom fel a további kutatást. Azóta már azt is tudom, hogy nôi
(!) kisbíró — Bauer Jánosné Kretz Júlia — is dobolt gyermekkorunk közös
színhelyén, Pesthidegkúton.
Üdvözlettel, Czaga Viktória

Felhívás
Az ófalui egyházközség fennállásának 275.
és a hidegkúti német nemzetiség megtelepedésének 300. évfordulóját ünneplô programsorozat támogatása érdekében a szervezôk
adománygyûjtô akcióba kezdtek!
Kérik, hogy aki vállalja német nyelvû dísztábla — utcanévtábla — örökbefogadását
(vagyis ªnanszírozását), az jelentkezzen az
alábbi e-mail címen: hidegkutipolgar@masodikkerulet.hu. Egy tábla komplett tervezése,
kivitelezése, kiszállítása és felhelyezése 10
ezer forintba kerül.

A megemlékezés másik kiemelkedô eseménye az ófalui utcanévtáblákat németül
megjelenítô dísztáblák leleplezése, felavatása lesz. A II. kerületi önkormányzat 10
tábla elhelyezését ªnanszírozza, a kisebbségi önkormányzat pedig további 10 tábla elhelyezésérôl gondoskodik. A részönkormányzati ülésen több képviselô és jelenlé-

vô vendég is vállalta egy-egy tábla anyagi fedezetét. A szervezôk pedig felhívást intéznek a környéken élôkhöz.
A városrészi önkormányzat a táblák kinézetére vonatkozó tervek közül a kétsoros —
vagyis Pesthidegkút—Ófalut és a konkrét utcát is megnevezô — verziót javasolta elfogaSzentirmai
dásra.

Az 1700-as évek legelején érkeztek az elsô német telepesek Hidegkútra (I. Lipót ugyanis önkényesen
rendelkezett a felszabadított országgal). A Fekete erdô környéke, a Rajna vidéke, az ausztriai Neudorf,
valamint Stockerau voltak a fôbb forrásvidékek. A következô német családi nevek lelhetôk fel mai napig, nagyobb gyakorisággal: Fritz, Heilig, Holzinger, Kretz, Kühler, Bauer, Schneider, Thalwieser.
1840-ben a falu nagy részét tûzvész pusztította el. 1867-ben szabályozták a falu határát, három
évvel késôbb pedig eltörölték a tized ªzetését. Hidegkút határához mindig sok erdô tartozott; a 2290
kat. holdnyi földterületet pedig szôlô- és gyümölcstermesztésre, illetve egyéb mezôgazdasági célra
használták.
1946-ban a hidegkúti németeket két transzportban Nyugat-Németországba telepítették ki. Leszármazottaik ma is Mosbachban, Mannheimben és Heidelbergben élnek. 1950-ben a falut Budapesthez
csatolták, és azóta a II. kerület részét alkotja.

Klebelsberg Napok 2011
A Klebelsberg Emléktársaság ügyvezetô elnöke, Erdôsi Károly a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat április 13-i ülésén ismertette az idei rendezvénysorozat tervezett programját, amelyet Dolhai Istvánnal,
a — rendezvénynek minden évben otthont
adó — Klebelsberg Kultúrkúria igazgatójával egyeztetett, mielôtt az anyag a képviselôk asztalára került. A városrészi önkormányzat támogatta a rendezvény tervezett
programjait, és határozatban hagyta jóvá a
II. kerületi önkormányzat által biztosított
egymillió forintos támogatás folyósítását.
A tervezett programok között szerepel
Búza Barna szobrászmûvész és Klebelsberg
Kuno kapcsolatának bemutatása — kiállítás, ªlmvetítés és elôadások keretében.
Hirtling István elôadásában hangzik el Lénárd Sándor Egy nap a láthatatlan házban
címû írása, amelyet a témához illeszkedô
zenei betétek egészítenek majd ki. A Klebelsberg Napokon emlékkoncerttel emlékeznek Liszt Ferenc születésének 200. év-

fordulójára. Tormay Cecil Régi ház címû regényének színházi adaptációját a Kecskeméti Katona József Színház elôadásában tekintheti meg majd a közönség.
szzm
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KULTÚRA

HIDEGKÚTI POLGÁR

„Táncunk üzenetet hordoz”
Tíz éve alakult a hidegkúti Roll Dance együttes
Tizedik születésnapját ünnepli a
hidegkúti Pool’n’Roll Sportegyesület
égisze alatt mûködô Roll Dance
Budapest Kerekesszékes Kombi
Táncegyüttes. A 14 fôbôl álló csapat
(7 kerekesszékes táncos és 7 „járó”
partnere) 2009-ben Klebelsberg Kunodíjat kapott a fogyatékossággal élôk
esélyegyenlôségét segítô munkájáért.
A Roll Dance szakosztályvezetôje
Zákány Katalin, elnöke Ványi Tibor, aki
maga is aktív táncos.

Milyen céllal alakultak meg 2001-ben?
Eredetileg csupán azért, hogy barátainkat, önmagunkat szórakoztassuk. Hamarosan örömmel tapasztaltuk, hogy táncunk
üzenetet hordoz, és nemcsak a sérült emberek, de a többségi társadalom felé is. Ma
már tudatosan törekszünk arra, hogy ez a
mondanivaló célzottan jusson el mindazokhoz, akik a „szívükkel látnak”.
Fellépéseik jótékony eszközzé váltak?
Az együtt, egymással, egymásért elv szellemében, a tánc ªnom eszközeivel küzdünk
egy nyitott világ megteremtéséért — az emberek lelkében és tudatában egyaránt. Ennek révén, reméljük, mi is hozzájárulunk
ahhoz, hogy ez a „jobb világ” a valóságban is
megteremtôdjön. A kerekesszékes táncosok a legtermészetesebb módon mozognak
együtt ép partnereikkel, elôrevetítve ezzel
egy olyan világ vízióját, melyben a sérültek
is képesek a társadalom hasznos tagjaivá
válni, saját identitásukat megtalálni. Táncunk üzenete egyszerû és érthetô: a másság
természetes, ettôl színes, változatos a világ, és ha megtanuljuk egymás másságát elfogadni, szeretettel és tisztelettel közeledni egymás felé, bebizonyíthatjuk, hogy
nem is olyan hosszú az „út lélektôl lélekig”.
Ehhez elég színpadra lépniük?
Önmagában a sikerünkhöz kevés lenne,
ha a tevékenységünk csak arról szólna, hogy
kerekesszékesek és épek együtt táncolnak.
Mûsorszámainkra rengeteg energiával és
próbával készülünk. Évente közel száz fellépésünk van itthon és a környezô, magyarlakta területeken, továbbá vendégszerepeltünk
már Lengyelországban, Olaszországban és
Franciaországban is. Mûsorunk összeállításánál a lehetô legszélesebb repertoár kialakítására törekszünk, hogy minden ízlésnek
és minden korosztálynak a megfelelôt kínálhassuk. Táncolunk palotást, keringôt, csárdást, polkát, hastáncot, szambát, kongát,
modern táncfantáziát, humoros táncparódiát. Különlegességnek számít az a közös jelnyelvi produkció, melyet egy hallássérült
táncosunk közremûködésével adunk elô. A
dalok mondanivalója és az elôadó személyisége, kifejezésmódja mindig, mindenhol
magával ragadja a közönséget.

Tízéves mûködésünk során azt tapasztaltuk, tapasztaljuk, hogy táncunk többet elmond a fogyatékossággal élô emberek másságáról és annak elfogadásáról, mint az
ezerszer hangoztatott, elkoptatott frázisok.
Az integráció és az esélyegyenlôség fogalma a színpadról egyszeriben érthetôvé és
emberközelivé válik a nézô számára. Táncunk (kezdetben meg sem fogalmazott)
üzenete hatással volt és van mind a sérült,
mind az „egészséges” közönségre.
Táncunk láttán sérült embertársaik eljuthatnak arra a felismerésre, hogy ha a kerekesszékben lehet táncolni, akkor olyan teljesítményekre is képes lehet a fogyatékossággal élô ember, amelyekrôl eddig azt gondolta, hogy elérhetetlenek számára. Hoszszú távú célunk tehát a társadalmi összefo-

Ványi Tibor és Zákány Katalin 2009-ben,
a Klebelsberg-díj átadóünnepségén

A Roll Dance Budapest Kerekesszékes Kombi
Táncegyüttes május 6-án fellép az Országos
Ifjúsági Sajtófesztiválon a Millenáris Fogadóban, május 13-án pedig a Jótékonysági gála
mentôkért és a nélkülözô gyerekekért címû
rendezvényen szerepel a Klebelsberg Kuno
Kultúrkúriában.

gás elôsegítése a hátrányos helyzetû rétegek esélyegyenlôségének megteremtése érdekében.
Törekvéseik nem túl optimisták a hazai viszonyok között?
Sok családban — szinte tradicionálisan
— még manapság is szégyellik, sôt rejtegetik a mozgáskorlátozott családtagot. Nagyon kevés ismert, tevékeny életet élô sérült személyrôl lehet hallani. Az elemi információk hiánya, a védett, de elszigeteltségben tartó környezet lehet az oka annak,
hogy a fogyatékossággal élôk számára is be
kell bizonyítani, hogy az ô életük is
könnyebbé és teljesebbé válhat, ha mozgáskorlátozottságuk ellenére nyitott, emberhez méltó életet élhetnek.
A többségi társadalomnak viszont azt szeretnénk megmutatni, hogy a sérült emberek felé nyújthatnak kezet úgy, hogy azok
egyenrangú partnernak érezzék magukat,
és velük tartsanak a közös úton. Ha már
megvalósul az akadálymentesség az emberek tudatában, a tényleges akadálymentesítés sokkal egyszerûbb lesz.
A Roll Dance is döntôse az Európai Parlament és az aacheni Nemzetközi Károlydíj Alapítvány által (elôzetes pályázat
alapján) közösen odaítélt Európai Ifjúsági Károly-díj idei versenyének. A rangos
elismerést ªatalok olyan projektjeinek
ítélik oda, amelyek elôsegítik a kölcsönös megértést, a közös európai azonosságtudat kialakulását, és gyakorlati példát
mutatnak az európaiak közösségként való együttélésére. Nyerni fognak május
31-én?
Bízunk benne, de a hitvallásunk szerint,
ha csak egy pici morzsányival is hozzájárulhatunk a dolgok jobbá tételéhez, és ha csak
egyetlen hangyácska is akad, akinek ezzel a
morzsával egy világot adunk, már nem éltünk hiába.
Verrasztó Gábor
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Jubileumi zarándoklat

Megáldják Szent Gábriel szobrát

Május 14-én lesz az Élô Rózsafüzér Zarándoklat Budapestért és a
Budapest körül élôkért. Az öt helyszínrôl egyszerre kilenc irányba
induló zarándokcsoportok útvonala körülöleli Budapestet. Az útvonal érint városszéli plébániákat, kegyhelyeket, természeti és kulturális értékeket.
A csoportok a reggeli órákban gyülekeznek a kiinduló plébániatemplomokban; egy egész napos zarándoklat mintegy 20 km
hosszú, de napközben mindegyik útvonalon lesznek tömegközlekedéssel megközelíthetô csatlakozási pontok.
A zarándoklatra nem kell elôzetesen jelentkezni, és ªzetni sem
kell érte, a résztvevôk adomány formájában járulhatnak hozzá a
költségekhez.
A szomszédos szakaszok zarándokai az öt végponton találkoznak
egymással, ahol este hálaadó szentmisét tartanak.
Kerületünket a zarándoklat két szakasza érinti: a harmadik szakasz Csillaghegyrôl indul 7.30-kor, és Kaszásdûlôt érintve ér Máriaremetére. Erdei ösvényen, késôbb sétaúton, Gercse érintésével érkeznek a zarándokok Pesthidegkút—Ófaluba — és onnan kertvárosi utcákon át a máriaremetei kegytemplomhoz.
A kerületünkbe érkezik a negyedik szakasz is, amely Farkasrétrôl indul 7.30-kor, és Makkosmárián át jut el Máriaremetére.
A teljes zarándoklat az alábbi útvonal szerint halad: 1. szakasz:
indulás 8 órakor Máriabesnyôrôl Kerepesre. 2. szakasz: indulás
7.30-kor Csillaghegyrôl Fótra. 3. szakasz: indulás 7.30-kor Csillaghegyrôl Máriaremetére. 4. szakasz: indulás 7.30-kor Farkasrétrôl Máriaremetére. 5. szakasz: indulás 7.30-kor Farkasrétrôl
Nagytéténybe. 6. szakasz: indulás 7.30-kor Soroksárról Nagytéténybe. 7. szakasz: indulás 7.30-kor Soroksárról Pestszentlôrinc
Havanna lakótelepre. 8. szakasz: indulás 9 órakor Rákoskeresztúrról Pestszentlôrinc Havanna lakótelepre. 9. szakasz: indulás 9 órakor Rákoskeresztúrról Kerepesre.

A közadakozásból elkészült Szent Gábriel szobrot május 14-én, az
Élô rózsafüzér zarándoklat keretében áldják meg a Pesthidegkút—
Ófalui plébánia udvarán. Csikay Márta szobrászmûvész alkotása a
II. kerületi angyalszobrok sorában a harmadik, hiszen a Pálvölgyi
cseppkôbarlang elôtt három éve áll Szent Mihály arkangyal megformált alakja, két esztendeje pedig a Korányi Kórház parkjában
avatták fel Szent Rafael szobrát.
Szent Gábriel arkangyal szobrának elkészítését Husztik Lászlóné
Sövegjártó Mária és férje kezdeményezte. A bronz alkotást már elhelyezték a plébánia kertjében. A helyszín kijelölésében fontos szempont volt, hogy a templom
melletti téren sokan megfordulnak, és a szomszédban mûködik a Don Bosco
Nôvérek óvodája. Az ófalui
templom mellett halad el a
fôvárost körülölelô, úgynevezett élô rózsafüzérlánc útvonala — azon belül a Csillaghegytôl a máriaremetei
bazilikáig vezetô szakasza —
, így a zarándokok mindig
megtekinthetik Szent Gábriel szobrát. Az alkotást Gyetván Gábor plébános részvételével a zarándokok megérkezését követôen — elôre láthatóan
16–17 óra körül — áldják meg. A zarándokok ezt követôen továbbindulnak a Máriaremetei Bazilikába, ahol 19 órakor szentmisével
ér véget a nap.

ld

A festészet végigkísérte az életét
Lászlófalvi Zoltán, a Senectus idôsotthon lakója, aki korábban az intézmény alapításához is tevékenyen hozzájárult, nem mindennapi tárlattal örvendeztette meg az érdeklôdôket. Zoltánnak, aki egyébként sikeres gépészmérnökként és közgazdászként
dolgozott Magyarországon, majd késôbb
Belgiumban és Németországban is, egész
életét végigkísérte legkedvesebb idôtöltése, a festés. A remek szellemi és testi egészségnek örvendô idôs mûvész, aki idén tölti
be 90. életévét, beszélgetésünkkor elmondta: kedvenc elfoglaltsága élete minden nehéz szakaszán átsegítette. Olajjal festett képein elsôsorban a kék és zöld árnyalatok

Pünkösdi tárlat

dominálnak. Fô motívuma a víz, amely festményeinek képzeletbeli és valós tájain szinte mindig megjelenik valamilyen formában. A víz jelképezi egyrészt az örök változást, másrészt pedig az állandóságot, a nyugalmat. Zoltán képeinek hangulatában
ugyanakkor benne rejlik az elmúlás felett
érzett fájdalom is.
A festészetet gimnáziumi rajztanárától,
Gulyás Sándortól tanulta, aki a Képzômûvészeti Fôiskola egykori vízfestéstan tanára
volt. Élete során Lászlófalvi Zoltán több
mint száz képet festett, fôként tájképeket,
amelyeket számos esetben külföldi utazási
élményei ihlettek. A képeken megjelennek
a Duna és a Tisza jellegzetes holtágaiban ringó csónakok, a németországi városkák hangulatos folyópartjai, a párizsi virágpiac, az erdôszéli kisvendéglôben üldögélô emberek. Zoltán elmondta, hogy portréképet egyetlen ªa tragikus, autóbalesetben bekövetkezett halála
óta nem festett.
A képekbôl összeállított tárlat
április 13-án nyílt meg, és május
31-ig tekinthetô meg a Senectus
Idôsek Otthona aulájában. Minden érdeklôdôt szeretettel várnak!
(1028 Patakhegyi út 83–85.)
Sz. E.

A Budai Képzômûvész Egyesület (BUKET) tagjai pünkösdi tárlat keretében
mutatják be legújabb alkotásaikat. A
kiállítás május elsején délelôtt 11 órakor nyílik a Református Gyülekezet
Kultúrtermében (1028 Hidegkúti út
64.); köszöntôt mond Kovács Gergely
református lelkész. A tárlatot Kurdi
Anita festômûvész nyitja meg, közremûködik Bankoló Éva elôadómûvész.
A pünkösdi tárlat június 5-ig vasárnap délelôttönként 9-tôl 12 óráig látogatható; eltérô idôpontra a 3974315-ös telefonszámon lehet bejelentkezni. (www.buket.uw.hu)
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Háborús emlékképek Pesthidegkútról
Az elemi iskola második osztályába jártam, amikor kitört a II. világháború. Kezdetben nem történt különösebb esemény községünk, Pesthidegkút életében, azonkívül, hogy egyre többen kaptak behívót a hadkötelezettek közül. A
vészjósló jelek a Szovjetunió megtámadását követôen gyarapodtak: megjöttek
az elsô, hôsi halálról szóló jelentések, és
a szabadságra hazajött frontkatonák beszámolóiból megismerhettük a háború
szörnyûségeit.
Magyarországot 1944. március 19-én
német csapatok szállták meg. Vasárnap
volt, a koradélutáni órákban Solymár felôl feltûnôen nagy motorzúgást lehetett
hallani. Hamarosan egy nagyobb, jól felfegyverzett motorizált alakulat vonult át
Pesthidegkúton Hûvösvölgy felé. Rohamlövegek, tankok, géppuskával tüzelésre
kész, hernyótalpas csapatszállító jármûvek, oldalkocsis motorkerékpárok és kétéltû jármûvek sokasága követte egymást.
Fásultnak, fáradtnak látszó katonák ültek a jármûveken, amelyek állítólag már
hajnalban indultak Ausztriából.
Ettôl kezdve egyre gyakrabban kaptunk ízelítôt a háború borzalmaiból. Miután a szövetségesek Szicíliában partra
szálltak, hetente többször indítottak Magyarország ellen légitámadást. Megszó-

Képünk illusztráció

laltak a szirénák Budapesten, négymotoros bombázók hatalmas kötelékekben
húztak el felettünk nagy magasságban.
Ilyenkor a légvédelem heves tüzelésbe
kezdett, a felrobbanó lövedékek füstcsomói ezerszámra tûntek fel az égen, de
ezek zöme nem ért el a bombázók magasságáig. Pesthidegkúton 1944 nyarán közvetlen veszélyhelyzet alakult ki, amikor
egy eltalált bombázó kioldotta rakományát, de az szerencsénkre lakatlan területre hullott. A mai Szarvashegy utca és
a Paprikás-patak mentén hatalmas bombatölcsérek keletkeztek, a légnyomás
sok háznál betörte az ablakokat. Kellemetlenül érintette a lakosságot, hogy az
év második felében már éjjel is voltak légiriadók, ezeket a támadásokat orosz gépek intézték ellenünk. Ilyenkor fülsüketítô dörejjel szólaltak meg a Szabadság
utca mentén telepített légvédelmi ütegek, és torkolattüzük messzire világított. Valószínûleg nekik szánták azt a két
bombát, amely a közelünkben, a temetô
környékén robbant fel. Amikor az esti
órákban elhangzott a rádióban a szokásos „légiveszély Nyíregyháza, Karcag térségben…” kezdetû mondat, már tudtuk,
hogy hamarosan futnunk kell a légópincébe, mert Budapesten is megszólalnak
Huber Márton
a szirénák.

Halottak napjától virágvasárnapig
Május 5-én 19 órától Siposhegyi Péter Halottak napjától virágvasárnapig címû megrázó
történelmi drámáját láthatja a Klebelsberg Kultúrkúria közönsége a Magyarkanizsai Udvari
Kamaraszínház elôadásában. A színmû a kisebbségbe szorult délvidéki magyarság megpróbáltatásait mutatja be a két világháború közötti idôben — a Szabadkán tevékenykedô, életét a magyar lapok és könyvek szolgálatába állító Kende Ferenc küzdelmes sorsán keresztül.
A cím arra utal, hogy 1918 ôszén, halottak napján vonultak be a szerb megszállók a városba, majd 1941 tavaszának virágvasárnapján tértek vissza a honvédek.
Szereplôk: Erdélyi G. Hermina, Péter Ferenc, Kálló Béla, Csernik Árpád. Dramaturg és rendezô: Andrási Attila. Jegyár: 1500 Ft.

Anyák napja a Mama Klubban

„Gyógyítsd tenmagad”

Május 1-jén vasárnap 9–15 óráig várják az érdeklôdôket Pesthidegkút új kismamaklubjában a Kerényi Frigyes utca 23.
alatt. Aki anyák napján ellátogat ide, térítésmentesen ismerkedhet meg a klub minden szolgáltatásával (kismamatorna,
kismamajóga). A megváltozott élethelyzetben, különösen az
elsô baba várásakor a kismamák sokszor egyedül maradnak a
problémáikkal, az esetleges szülés, születés körüli aggodalmaikkal. A klub látogatása során nemcsak a testük karbantartására nyílik majd lehetôség, hanem más, hasonló helyzetben
lévô kismamákkal is találkozhatnak. A klub lehetôséget teremt arra, hogy amíg valamely szolgáltatást igénybe veszik, a
gyermekeket szakszerûen foglalkoztatják. Lehetôség lesz továbbá arra is, hogy azok a kisgyermekek, akiknek az esetében
a korai fejlesztés szükséges, szakemberekre bízva behozzák lemaradásukat. (Bôvebb információ: www.kismamaclub.com)

Bach-virágterápia ismeretterjesztô elôadássorozat indul a
Klebelsberg Kultúrkúriában. Az elôadások célja, hogy megismertesse a hallgatóságot a terápia alapelveivel. Május 3.:
Egészség—betegség—gyógyulás. Edward Bach (1886–1936)
életútja és virágterápiájának lényege. Május 10.: Negatív lelkiállapotaink és a ªzikai betegségek megjelenése életünkben.
Május 24.: A virágeszenciák alkalmazási területei. Stresszhelyzetek, életkrízisek kezelése. Május 31.: A virágeszenciák csoportosítása és bemutatása. Június 14.: Teszt segítségével az
aktuálisan szükséges eszencia kiválasztása. Június 21.: Gyakorlati ismeretek. Június 28.: Gyógyulás és egészségmegôrzés. Az ingyenesen látogatható foglalkozások minden alkalommal 18 órakor kezdôdnek. Elôadó: Novák Zsuzsanna Éva.
Információ: Tóth Kinga, tel.: 06 20 249-1580, e-mail: kingat@kulturkuria.hu

2011. április 22.

AJÁNLÓ

7. OLDAL

Takarékoskodás és öngondoskodás
Pénzügyekkel foglalkozó klub indul a Klebelsberg Kultúrkúriában
Idén májusban új, pénzügyekkel foglalkozó
klub indul a Klebelsberg Kultúrkúriában.
A téma iránt érdeklôdôk elsô alkalommal egy „nyugdíjtervezési mûhelygyakorlaton” vehetnek részt — tudta meg lapunk Berkovicsné Palotai Zsuzsától, a klub vezetôjétôl. A klub látogatása ingyenes, a tervezett
elôadásokon olyan közérdekû témák kerülnek napirendre, mint a pénzügyi takarékoskodás lehetséges formái, a nyugdíj-elôtakarékosság, a gyermekek taníttatására történô felkészülés és a különféle banki alapfogalmak.
A május 10-én kezdôdô elôadás-sorozat
elsôsorban a tudatos pénzügyi tervezéshez
kíván segítséget nyújtani az érdeklôdô
résztvevôknek, egyéneknek és családoknak egyaránt.
Hogyan lehet elkerülni, hogy egy háztartás ªzetésképtelenné váljon? A válasz minden bizonnyal a tudatos takarékoskodási
stratégiában rejlik. Hosszabb távra tekintve, ideális esetben a havi jövedelem 10%át kellene félretenni takarékoskodás céljából. Ez bármennyire hihetetlenül hangzik,
valójában nem is olyan lehetetlen — mutat
rá Berkovicsné Palotai Zsuzsa, a Kultúrkúria új kezdeményezésének, a pénzügyi klubnak a vezetôje.

— A takarékoskodáshoz olyan hasznos,
mindenki által alkalmazható praktikák segíthetnek hozzá, mint például a háztartási
napló vezetése a havi bevételek-kiadások
feltüntetésével. A nagyobb bevásárlásokat
célszerû mindig elôre megtervezni, a szükséges vásárlandó tételekrôl pedig listát készíteni. Nyilvánvaló, hogy a kereskedelem
a minél nagyobb mértékû fogyasztásban érdekelt — de ha elcsábulunk, utóbb mi látjuk kárát, ha a megvásárolt „akciós termékben” áll a pénzünk. Érdemes azon is elgondolkodnunk, hogy valóban szükséges-e
mindenbôl a nagyobb kiszerelést megvenni, azaz minden áron fogyasztani.
A takarékoskodási stratégiánkat célszerû
mindig az élethelyzetünknek megfelelôen
kialakítanunk. Másfajta rövid és hosszabb
távú ªnanszírozási meggondolást igényel a

hagyományos családmodell vagy éppen a
szingli életforma. A családban élô felnôtteknek érdemes például idejekorán átgondolniuk, hogy bizony, adott esetben pénzbe fog kerülni az, hogy gyermekeiket piacképes tudáshoz juttassák. Milyen forrásból
tudják majd ezt megoldani? A klub vezetôje szerint olcsóbb elôre takarékoskodni,
mint utóbb hitelt felvenni. A családunk
pénzköltési szokásait is érdemes górcsô
alá vennünk. Biztosan olcsóbb az, ha mindenkit, mindenkor mobiltelefonon hívunk? Újabban leszoktunk a vonalas hálózat használatáról, holott sok esetben olcsóbb lenne a tarifája. Idôrôl idôre venni
kell a fáradságot, és tájékozódni, utána pedig mobilszolgáltatót váltani, mert mindig
van kedvezôbb ajánlat — hívja fel a ªgyelmet a szakember. Gyermekeinket is meg
kell tanítanunk az átgondolt pénzhasználatra: a havi ªx zsebpénz beosztásra ösztönöz
— szemben azzal, ha például a jó jegyet alkalmanként jutalmazzuk. Azok a ªatalok,
akik tudatosan vagy kényszerûségbôl egyfôs háztartást vezetnek, jó, ha tisztában vannak vele, hogy fajlagosan a legdrágább életmódot folytatják. Így számukra a takarékosság — különösen az idôsebb éveikre tekintettel — még inkább fontos. Szilágyi Enikô

Nyári táborok a Klebelsberg Kultúrkúriában
A nyár közeledtével egyre égetôbb a kérdés: hol töltse el hasznosan és élvezetesen gyermekünk a hosszú nyári heteket. A Klebelsberg Kultúkúria több napközis tábort is ajánl.

Júniusi táborok
n Mûvészet 2in1: Képzômûvészet és kortárs tánc. Hogyan hathat egymásra a képalkotói
tevékenység és a tánc. A tábor ideje alatt készült alkotásokból kiállítást rendezünk, és
kortárstánc-elôadással zárul az alkotói hét. Idôpontok: 2011. június 27–július1., hétfôtôl péntekig 10–16-ig. Részvételi díj: 26 000 Ft, (testvér- vagy barátkedvezmény 1000 Ft/
fô). Jelentkezési határidô: 2011. június 24. Információ és beiratkozás: Kormos Mercédesz képalkotó, rajz- és vizuális kommunikáció tanár, 06 30 309-5658, aranyhaldekor@
freemail.hu.
n Kreatív napközis tábor: Kézmûves foglalkozások, képességfejlesztô torna, játékos foglalkozások, a dzsúdó alapjainak elsajátítása, napi háromszori étkezéssel 3–6 éves korig. Idôpont: 2011 június 20–24. Hétfôtôl péntekig 8.30–15-ig. Részvételi díj: 22 000
Ft, elôleg 5000 Ft. Információ és jelentkezés: Bácskay Zsolt testnevelô tanár, dzsúdóedzô (I. DAN), 06 20 951-4414.
n Szín-Játék-Ország, Színjátékország: Drámastúdió Földessy Margit vezetésével. Nyári intenzív kurzus. Idôpont: június 16–22. (7
alkalom) 9–13 éveseknek 10–12 óráig, 14–18 éveseknek 12.30–14.30 óráig. Részvételi díj: 14 000 Ft. Jelentkezési határidô: június 1. Fizetési határidô: június 10. Információ és jelentkezés Tóth Kinga, 06 30 249-1580, kingat@kulturkuria.hu
n Kistenyér: Versek, dalok, ötletek a nyár jegyében. Idôpont: június 20–június 24., június 27–július 1. Tematikus kézmûves foglalkozássorozat, zenei hallás- és ritmusképzés játékosan, óvodásoknak és kisiskolásoknak, francia nyelven is. Részvételi díj: 12 000 Ft/1
hét, 22 500 Ft/2 hét, anyagköltséggel. Jelentkezési határidô: június 14. Információ és jelentkezés: Veress Kinga, 06 30 365-0656,
s.veresskinga@gmail.com, kistenyer.blogspot.com
n Angol nyári intenzív tanfolyam: idôpontok: június 27–július1., 9–12-ig, július 4–8-ig 9–12-ig. Információ és jelentkezés: Sándor
Anikó, 214-8666, 06 30 231-8631, www.lingvarium-oma.hu
n Nyári jógatanfolyam 18 éves kortól. Idôpont: június 5–július 16-ig 10–11.30-ig. Részvételi díj: 10 000 Ft/7alkalom. Információ és
jelentkezés: Bolla Magdolna jógaoktató, 06 30 402-4657.
n Intenzív képzômûvészeti nyári képzés 7 éves kortól. A foglalkozások ideje alatt a résztvevôk megismerkedhetnek a rajzolás, festés és a graªka technikáival. Idôpont: Június 27–július 1., 9–12-ig. 18 000 Ft/5 nap. Jelentkezési határidô: Június 15. Információ
és beiratkozás: Jándi Zsuzsa festômûvész, tanár, a Kiss Zenede tanára: 376-9189, 06 70 770-4512, jandizsu@t-email.hu
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8. OLDAL

HIRDETÉS

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

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
11–23 ÓRA KÖZÖTT
Az étlap megtalálható a www.cafealessio.hu oldalon.
Telefon: 06 20 345-2258 vagy 275-0049.

HIDEGKÚTI POLGÁR

Nyílt napok: 2011. április 28–május 1.
Csak ezeken a napokon 50% kedvezmény:
Talpmasszázs – talpdiagnosztika (állapotfelmérés)
Frissítô talpmasszázs
Thai babamasszázs és mozgásterápia
Thai testmasszázs
Ma-uri masszázs
Gyógy- és svédmasszázs
Fül- és testgyertyás kezelés
Biorezonanciás allergiavizsgálat
Dietetika (táplálkozási tanácsadás – „Natúr-mód”)
Minden korosztályt szeretettel várunk —
Kicsiket és Nagyokat egyaránt!

Elôzetes bejelentkezés:
06 30 325 4590
RÉSZLETES PROGRAM: www.relax-kucko.hu/ujdonsagok
2090 Remeteszôlôs, Patak sétány 168.
info@relax-kucko.hu
„Egy hely, ahol csak az EGÉSZSÉGBÔL nem engedünk!”

