
Bál a fánk jegyében
Tizennegyedik alkalommal rendezte meg 
a Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsé-
ge (PPKSZ) tavaszköszöntő, télbúcsúztató 
bálját, amelynek ezúttal is a Klebelsberg 
Kultúrkúria adott otthont. Az idei rendez-
vény fővédnöki tisztét a televízióból jól is-
mert „gasztroangyal”, Borbás Marcsi látta 
el. A köszöntők, az ünnepi műsor és az íz-
letes vacsora után hajnalig ropták táncot a 
városrész ifjabb és idősebb polgárai.

A XIV. Pesthidegkúti Polgári Farsan-
gi Bálra idén is szép számmal érkeztek 
vendégek, akik sós és édes süteményt is 
hoztak magukkal, hogy ezzel is gazda-
gabbá tegyék a fánk jegyében zajló táncos 
mulatságot. A  bál védnöke Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési 
képviselő és Láng Zsolt, kerületünk pol-
gármestere volt. Díszvendégként köszön-
tötték a 2010-ben elhunyt díszpolgárunk, 
Bánffy György színművész özvegyét, a 
PPKSZ tiszteletbeli elnökét, Bánffy Tilda 
asszonyt, Bakondi György miniszterelnöki 
főtanácsadót, Becsey Zsolt helyettes állam-
titkárt, Csabai Pétert, a II. Kerületi Ön-
kormányzat hidegkúti városrészi önkor-
mányzatának elöljáróját, Matolcsy Kálmán 
érseki tanácsost, Fodor Viktor evangélikus 
és Kovács Gergely református lelkészt, va-
lamint Kondor Katalin újságírót.

(Folytatás a 3. oldalon.)
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(Folytatás az első oldalról.)

A bálozókat házigazdaként Láng Zsolt 
polgármester köszöntötte. Mint mondta, 
ilyenkor, év elején kívánságainkat szoktuk 
megfogalmazni. A  polgármester egy há-
roméves és egy háromhetes kisfiú édes-
apjaként kicsit több alvást kívánt magának, 
a bálozóknak és a II. kerület polgárainak 
pedig azt, hogy a nehézségek ellenére is 
végezni tudják munkájukat, amelyet egy 
közös értékrend, az összetartozás- és a 
nemzeti érzés hat át. Láng Zsolt utalt arra 
is, hogy a kormányzat támogatásával olyan 
jelentős projektek megvalósulása várha-
tó Hidegkúton, mint a régen várt uszoda, 
amelynek építése még az idén elkezdődhet. 
A polgármester beszédében említést tett a 
szintén hidegkúti polgár, Szilágyi Zsolt kez-
deményezéséről, ami a Szent János kórház 
fejlesztését, és ezzel a II. kerületiek jobb 

egészségügyi ellátását tűzte ki célul. A be-
szédet követően Borbás Marcsi megnyitotta 
a bált, amelynek műsorát a HÖLPP (Húsz 
Önkéntes Lelkes Pesthidegkúti Polgár) 
adta, és témája természetesen a fánk-
készítés mikéntje körül forgott. A PPKSZ 
elnöke, Tory Kálmán is üdvözölte a XIV. 
farsangi mulatság résztvevőit, és beszélt 

Hidegkút nemrég felfedezett kincséről, a 
Szentlélek-templom orgonájáról, amely-
nek megmentésére a lokálpatrióták egye-
sületet hoztak létre. 

Ezután következett a vacsora, amelynek 
elköltését követően már semmi sem akadá-
lyozta a hajnalig tartó jó hangulatú, zenés, 
táncos mulatságot.

Hajnalig tartott a farsangi mulatság

– Nagy megtiszteltetés, hogy bíboros úr az 
egyházon belüli legmagasabb elismerést 
jelentő kanonoki címet adományozta negy-
venéves papi szolgálatomért és lelkipász-
tori munkámért – mondta el lapunknak 
Esterházy László, a máriaremetei bazilika 
plébánosa. – 1975-ben szenteltek pappá, 
első állomásom a Pest megyei Bernece-
barátiban volt, majd az esztergomi Szent 
Anna-templomban, valamint a Vörösvári 
úti és a Kassai téri templomban szolgáltam. 
Az egyházmegyei helynökségen hét évig 
voltam titkár, utána a Bakáts téren káplán. 
Máriaremetén 1998-tól vagyok plébános 
– mondta.

Esterházy László esperesi feladatokat is 
ellát az esperesi kerületében, ahol tizen-
négy plébánia tartozik az egyházszervezeti 
egységhez. Feladata, hogy látogassa a plé-
bániákat, figyeljen a működésükre és el-
lenőrizze adminisztrációjukat.

Kanonok lett a máriaremeti bazilika plébánosa
Erdő Péter bíboros tavaly megújította az Esztergomi Főszékesegyházi Káptalant, és a 
sokéves lelkipásztori szolgálat elismeréseként kinevezte Esterházy László, Verőcei Gá-
bor, Urbán Gábor és horváth Zoltán István atyát a testület tagjává. A protonotárius ka-
nonokokat január 16-án iktatta be Gaál Endre nagyprépost az esztergomi bazilikában.
 

Az egyházi feladatok és a lelkipásztori 
szolgálat mellett a plébánia, a templom és 
környezete fejlesztését is fontos feladatnak 
tekinti.

– A Máriaremetén töltött mintegy 18 év 
során igyekeztem a papi teendők mellett 
a plébánia és a templom környezetének 
fejlesztésével is foglalkozni. Mindenki-
vel sikerült jó kapcsolatot kialakítanom, a 
hívekkel, a civil szervezetekkel és az ön-
kormányzattal együttműködve sok min-
dent sikerült megvalósítani. Amikor ide-
kerültem, az esti misén kevesen voltak, de 
nem is csoda, mert a sötét parkon át nem 
szívesen jöttek a templomba. A II. kerület 
sok mindenben segítette a helyi közösség 
törekvéseit, támogatásával azóta van járda 
és közvilágítás, valamint kiépült a térfigye-
lőkamera-rendszer.

A plébános kiemelte a Templomker-
ti esték – Művészek a templomért nevű 

programsorozatot, amely amellett, hogy 
kulturális rendezvény, a templomkert és a 
bazilika szépítését szolgálja. Az adományo-
kat mindig egy-egy kitűzött célra fordítják, 
legutóbb a Hímes utcai kereszt felújítását 
finanszírozták belőle. A templom közössé-
ge már most megkezdte az előkészületeket 
egy jubileumi programra. Jövőre lesz het-
ven éve, hogy Mindszenty József bíboros, 
hercegprímás meghirdette a Boldogasz-
szony évét, melynek keretében országszerte 
zarándoklatot tartottak, így Máriaremetére 
is, ahová a bíboros százezer főt vezetett.

Szintén a finom süteményre utalt az esti kvíz-
játék fődíja: a Frer cukrászda egy hatalmas 
fánkot formáló tortakölteményt készített a 
nyertesnek

Bakondi György, Varga Mihály és Láng Zsolt is a bál vendége volt


