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100 éves a
Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület
1912 -2012
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A CSILLAGHEGYI POLGÁRI KÖR 1912-1947-IG
Még elképzelni is nehéz azt a sok változást, ami az elmúlt 100 év alatt
Csillaghegyen végbement. A település sorsát meghatározta az az első
sínpár, amely Filatorigáttól Szentendréig vezetett. Vonzotta a
gyárakat és a lakosokat egyaránt. Megépült a téglagyár, a palagyár és a
tisztviselőtelep, működött a kőbánya, amely a fővárosi építkezéseket
szolgálta. A homokdombos, zsombékos, fás parlag, amely a Kissing
területét kitöltötte egészen a Dunáig, egyre inkább az érdeklődés körébe
került. Mind többen vásároltak telkeket és építettek lakóházakat.
A Csillaghegyi Polgári Kör 1912-ben alakult. Első elnöke Hajós Mihály
volt. A Szantner vendéglő különszobájában tartották összejöveteleiket.
Az akkori gondok a Kissing-puszta útjainak rendezése,
petróleumlámpák felállítása, iskola létesítése és a tervszerű parcellázás
voltak. A további működésbe beleszólt a világháború.
1914-ben az egyesületet feloszlatták.
1923-ban az egyesület ismét feléledt és harcolt azért, hogy Csillaghegy
önállósuljon. 1924-ben több lakásba bevezették a villanyt és mind
többen követelték, hogy iskola is legyen Csillaghegyen. Az anyagi
gondok mindig megnehezítették a munkát, csak összefogással lehetett
eredményt elérni. Sikert jelentett a makadámút, az aszfaltjárda, majd a
polgári iskola létesítése.
Bajáky Elemér 4 éven át szorgalmazta a székház felépítését, amely a
nagyszabású tervek mérséklésével meg is valósulhatott. Első otthona lett
Csillaghegy kultúréletének. Itt iparosok, kereskedők, vallási egyesületek,
cserkészek, civil szervezetek, mind helyet kaptak és kibontakozhattak.
A nagy tiszteletben álló Bajáky Elemér 1936-ban bekövetkezett halála
nemcsak a polgári kör vesztesége volt, hanem az egész településé.
A termékeny évekre a II. világháborúval ismét árnyék borult.1947-ben a
székházat államosították és a Polgári kör intézményes munkája
megszűnt.
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A Csillaghegyi Polgári Kör
tervezett székháza.
Ez a terv nem valósult meg.

Az 1933-ban felépült székházban most könyvtár működik.
A z utcát a székház építőjéről, Bajáky Elemérről nevezték el.

Az 1933-as épület ma
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A Csillaghegyi Polgári Kör épületének avatásán 1933ban készült kép
A képen láthatók:
Bajáky Elemér, a Polgári Kör elnöke
dr.Almásy László országgyűlési lépviselő
Pekár Gyula nyugalmazott miniszter
dr.Zboray főszolgabíró

A Polgári Kör zászlaját ma is kegyelettel őrizzük
Az első zászlóanya Dr. Kikindai Andrásné
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Az 1912-ben alakult Csillaghegyi Polgári Kör elnökei
Hajós Mihály
1912-1914
Zádor Sándor
1914-1914
háború miatt szünet
Martiny László
1923-1925
Karády Győző
1925-1926
Auffenberg János 1926-1931 A jelenlegi elnök, Debreczeny István nagyapja
Bajáky Elemér
1931-1936
Mikler Sámuel Gusztáv alelnök 1936-tól volt megbízva

A baloldali képen a templomépítő
Zsámboki Pált és az iskolaalapító
Csiszér József tanárt láthatjuk

A Polgári Kör székháza a társasági
élet fontos színtere lett.
A székházban egymást érték a
színielőadások és a bálok.
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2000-BEN AZ EGYESÜLET ÚJJÁALAKUL
Hosszú szüneteltetés után 2000-ben a társadalmi változások életre
hívták újra az egyesületet.

A megszüntetett polgári kör zászlaját
Jurinka Gyuláné rejtegette 1985-ig,
nála találta meg Székely Béla tanár a
régi emlékek kutatása közben

Székely Béla bácsi
gyűjteményének a Veres Péter
gimnázium adott helyet.
A zászlót Papp György
igazgató Székely Anikó
zászlóanyának adja át.
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Az ezredfordulón egészen más társadalmi igények hozták létre az
újjáalakult egyesületet, mint 1912-ben. A terület beépült a hegytetőtől
a Dunáig, Békásmegyertől Rómaifürdőig. Nem kell már templomot és
iskolát építeni. Villany és víz van már a házakban és az utcákon is van
világítás. Az utcákat már leburkolták, nem kell a sarat dagasztani.
Természetesen bőven vannak a település fejlesztésével kapcsolatos
problémák ma is, amihez helyi összefogás szükséges, de nem ez volt az
elsődleges ok a megalakulásra. A terület beépülése, a megszaporodott
lakosság Csillaghegy barátságos, családias légkörének rovására ment.
Az emberek már nem ismerik egymást, az új szomszédok sem köszönnek
olykor. A közterületek szemetesek, az átmenő forgalom egyre
barátságtalanabbá teszi a környezetet. A polgári körben szervezett
színielőadásokra már nincs szükség, be lehet kapcsolni a televíziót.
A régi Csillaghegyiek fájdalmasan élték meg ezt az új helyzetet és
felébredt bennük a vágy a közösségi élet újraélesztésére, élhetőbb
lakókörnyezet megteremtésére. Lelkes emberek összefogtak és 2000-ben,
az ezredfordulón újra megalakították a Csillaghegyi Polgári Kört, mely
az 1947-ben beszüntetett polgári kört elődjének tekinti, munkája pedig
annak szerves folytatása.
A polgári kör államosított székháza nem került vissza a helyi közösség
tulajdonába. A tanácskozásokra és programokra Óbuda önkormányzata
az Óbudai Kulturális Központ kezelésében lévő Csillaghegyi Közösségi
Házban biztosított lehetőséget. A polgári kör a helyi közösség
igényeinek megfelelő programok szervezésével a kulturális életnek
sajátos csillaghegyi jelleget adott és újabb ötletekkel erre folyamatosan
törekszik. Nem mond le az önálló otthonról, ebben az önkormányzat is
partnere, de az anyagi lehetőségek jelenleg ezt nem teszik lehetővé.
A 2000 óta eltelt időről, tevékenységünkről 2008-ig a Csillaghegyi
Hírmondó kiadványok számolnak be, 2009-2012-ig egy összefoglaló
beszámoló.
A galériákban megtekinthető képek felidézik a 12 év alatt rendezett
események sokszínűségét.

