
4. OLDAL KEDVEs sZOMsZÉD hIDEGKÚTI POLGÁR

A helyi közösséget erősítik a lokálpatrióták
Új elnök a Pest hi deg kúti Polgári Körök Szövetségének élén

– A szövetség 2002-ben ötvenöt polgári kör összefogásával ala-
kult meg, és mára Pest hi deg kút egyik meghatározó civil szerve-
zetévé vált – mondta el a Hidegkúti Polgárnak Jablonkay Gábor, 
aki szinte megalakulása óta vezette a helyi civil szervezetet. – 
A 2002-es politikai fordulatot követően az ország minden szeg-
letében sorra alakultak a polgári körök. Pest hi deg kúton mintegy 
nyolcszáz helyi polgár tartozik a szövetség zászlaja alá, de prog-
ramjainkkal jóval több embert tudunk megszólítani. A  polgári 
körök megalakulásának legfontosabb hozadéka, hogy összetalál-
kozhattak azok az emberek, akik egymás mellett éltek, de nem 
nagyon ismerték egymást. Barátságok, ismeretségek alakultak. 
Időközben köztiszteletben álló személyek is csatlakoztak hoz-
zánk. Bánffy György színművész a PPKSZ alapításánál is jelen 
volt, és ő lett a szövetség tiszteletbeli elnöke. Halála után fele-
ségét, Tilda asszonyt kértük fel, hogy legyen a tisztség örököse. 
Az évek során főként a helyi ügyekre koncentráltunk, és részt 
vettünk minden megmozduláson, ahol szükség volt a civil erőre. 
Legyen az a Budai Gyermekkórház vagy az OPNI bezárása elleni 
tiltakozás. A kulturális programok mellett nagy hangsúlyt fektet-
tünk a humanitárius tevékenységre. A vörösiszap-katasztrófánál 
ugyanúgy összefogott a hidegkúti civil közösség, mint amikor 
az erdélyi siménfalvi iskolát vitte az árvíz. Akkor Bődey Sándor 
és felesége, Katalin szervezésében jótékonysági Erzsébet-bált 
tartottunk. A bevételből egymillió forinttal tudtuk támogatni az 
iskolát. A Rákóczi Szövetséggel is jó a kapcsolatunk, általuk se-
gítjük a felvidéki magyar iskolákat magyar nyelvű tankönyvekkel. 
Lokálpatriótaként, gépész- és környezetvédelmi szakmérnök-
ként, valamint informatikusként több civil szervezetet segítek és 
a PPKSZ munkájában a jövőben is részt veszek, de nyugodt szív-
vel adom át az elnöki stafétabotot Tory Kálmánnak. Köszönöm a 
polgári körök vezetőinek és a tagjainak, hogy hosszú éveken át 
támogatták törekvéseinket és munkámat.

A helyi közösségek 
összetartozásának és 
a nemzettudatnak az 
erősítését szolgálja a 
több mint tizenkét éve 
működő Pest hi deg kúti 
Polgári Körök szövetsé-
ge (PPKsZ). Jablonkay 
Gábor, a civil szervezet 
korábbi elnöke Tory 
Kálmánnak adja át a 
stafétabotot. A hideg-
kútiaknak megannyi 
kulturális programot 
nyújtó szövetség a 
jövőben egyre több 
fiatalt szeretne bevonni 
a közösségi életbe.
 

– Megtiszteltetés számomra, hogy a szövetség idén januártól 
megbízott az elnöki teendők ellátásával – hangsúlyozta lapunk-
nak Tory Kálmán, aki a 80-as években költözött családjával 
Pest hi deg kútra. – Nagyon szeretem Hidegkutat, szép és sok 
minden fejlődik. Korábban informatikus mérnök voltam egy 
amerikai nagyvállalat képviseleténél, ma nyugdíjasként dol-
gozom a civil szervezetünk vezetésében. A  szövetség célja tö-
retlen: programjainkon keresztül közösséget kell kovácsolni, a 
népszokásokat, a hagyományokat fel kell eleveníteni, és újakat 
teremteni. Ennek érdekében nemcsak egymással, hanem a II. 
Kerületi Önkormányzattal is jó kapcsolatot ápolunk. A  II. ke-
rület számos programunkat támogatja, Láng Zsolt polgármester 
és a helyi képviselők rendszeres résztvevői rendezvényeinknek. 
Külön köszönet illeti a Kultúrkúriát is, mert évek óta segíti a 
munkánkat. Pest hi deg kút kulturális életének egyik meghatá-
rozó szereplője a PPKSZ. Tagjaink szervezik például a Tere-Fere 
Polgári Nyugdíjas Klubot, az asztalitenisz- és a bridzsklubot, 
vagy a sakk-kört. Szintén a PPKSZ régi programjai közé tartozik 
a hagyományőrző szándékkal évről évre megrendezett majális, 
amelynek a Kultúrkúria ad otthont. A jó hangulatú események-
re mindig sokan kíváncsiak. Rendezvényeink – mint például a 
szintén Korényi Zoltán által szervezett farsangi bál – nyilvánosak. 
A  máriaremetei templomkertben álló Szent Korona-dombot 
2003. szeptember 12-én avattunk fel, és azóta tagjaink őrzik, 
gondozzák. A szakrális helyhez azóta több mint ezer magyarlakta 
területről hoztak földet és vizet a zarándokok. Nem kell tagnak 
lennie annak, aki részt kíván venni az eseményeken, hiszen az a 
cél, hogy közösséget építsünk. Látjuk, hol vannak a nehézségek. 
Sajnos, a fiatalok hiányoznak a tagok közül, ezért szeretnénk 
nyitni, kiszélesíteni a megszólítandók körét. Ehhez vonzó prog-
ramokat és előadásokat szervezünk, amelyekre szívesen látjuk 
az ifjabb generáció képviselőit. Sz. G.

Tory Kálmán (balra) folytatja Jablonkay Gábor munkáját a PPKSZ-ben
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