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HIRDETMÉNY
A Helyi Választási Bizottság időközi önkormányzati képviselő-választást tűzött ki

2012. ÁPRILIS 22. NAPJÁRA
Budapest II. kerület 13. számú önkormányzati egyéni választókerületében

A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.
Választásra jogosultak azok a nagykorú magyar állampolgárok, valamint az Európai Unió más tagállamának
magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárai, akiknek állandó lakóhelyük, ennek hiányában
tartózkodási helye Budapest Főváros II. kerület 13. számú önkormányzati választókerületben
(az alábbi térkép van. Választó lehet az a menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú
személy, akinek állandó lakóhelye ennek hiányában tartózkodási helye
Budapest Főváros II. kerület 13. számú önkormányzati választókerületében van.
A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat. Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre lehet.
Részletes tájékoztatásért a polgármesteri hivatalban működő választási irodához lehet fordulni.
A 13-as önkormányzati választókerület: csak a sárga színnel jelölt terület választópolgárai járulnak az urnák elé április 22-én

A 13. egyéni választó
kerület szavazókörei

64-es szavazókör:
Kossuth L. u. 17.
Waldorf Általános Iskola és
Gimnázium, tel.: 397-4468
65-ös szavazókör:
Szabadság u. 23.
Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium,
tel.: 397-4569
66-os szavazókör:
Szabadság u. 23.
Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium,
tel.: 397-4569
67-es szavazókör:
Máriaremetei út 185.
Óvoda, tel.: 376-5034
68-as szavazókör:
Máriaremetei út 185.
Óvoda, tel.: 376-5034

Az időközi önkormányzati választáson induló jelöltek lapszámunk 4-5. oldalán mutatkoznak be.
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KÖZÉRDEKŰ	HIDEGKÚTI POLGÁR

Pályázati felhívás

KÖZÉR D EK Ű A D A T O K

Az önkormányzat Hidegkúton

Lakosságszolgálati és
Okmányügyintézői
Csoport Pesthidegkút

Közösségi Ház,
1028 Máriaremetei út 37.
Telefon: 376-5966
Telefon/fax/időpontfoglalás: 376-8678

Hétfő: 8.00–18.00
Kedd: 8.00–16.00
Szerda: 8.00–16.30
Csütörtök:
8.00–16.00
a fenti napokon:
ebédidő: 12.15–13.00
Péntek: 8.00–13.00
ebédszünet nincs

(Hétfőn délelőtt és pénteken, valamint
bizonyos gépjárműügyekben csak előre
bejelentkezett ügyfeleket fogadnak)
Városrendészet Pesthidegkúti Kirendeltség

Takács István
közterület-felügyeleti csoportvezető

Mobil:
06 70 333-8938

Egyéb fontos címek és telefonszámok
II. Kerületi
Rendőrkapitányság

1024 Rómer Flóris u. 10.

346-1800, 346-1821,
346-1840

Közép-budai Tűzőrség

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

kszp2@freemail.hu

Gyermekorvosi
ügyelet

1125 Diós árok 1–3.
Szent János Kórház, 24-es épület
Telefon: 212-5979

hétfő–péntek:
20.00–8.00,
szombat–vasárnap:
24 órás ügyelet

Felnőttorvosi ügyelet

1022 Rét utca 3.
Tel.: 202-1370

mindennap:
24 órás ügyelet

Fogorvosi ügyelet
Stomatologiai Intézet

1088 Szentkirályi utca 40.
Tel.: 317-6600

8.00–12.00, 14.00–
18.00, 20.30–5.00 óra
között

ÜGYELETEK

H I D EGK Ú TI F O G A D ÓÓRÁK
Dr. Láng Zsolt
polgármester, Fidesz–KDNP
országgyűlési képviselő,
2. választókerület

előzetes időpont-egyeztetés:
346-5430

Polgárm. Hivatal 212. szoba
Mechwart liget 1.

Dr. Csabai Péter
VÖK-elöljáró
Fidesz–KDNP, 11. vk.

előzetes időpont-egyeztetés:
06 20 932-2925

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

Skublicsné
Manninger Alexandra
VÖK-tag
Fidesz–KDNP, 14. vk.

előzetes időpont-egyeztetés:
06 20 374-2086

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

Makra Krisztina
nem képviselő tag

elérhetőség:
06 30 399-4558

Hirdessen a Hidegkúti Polgárban!

A Hidegkúti Polgár a Budai Polgár melléklete, megjelenik 8000 példányban, havonta
egyszer. Új hirdetőink az első hirdetésük árából 15% kedvezményt kapnak.
Méret

Színes

Fekete-fehér

1/1 (189×269 mm)

85 000 Ft + áfa

70 000 Ft + áfa

1/2 (189×133 mm, 93×269
mm)

45 000 Ft + áfa

37 000 Ft + áfa

1/4 (93×133 mm, 189×65 mm)

30 000 Ft + áfa

24 000 Ft + áfa

1/8 (93×65 mm, 45×133 mm)

20 000 Ft + áfa

15 000 Ft + áfa

1/16 (45×65 mm)

7000 Ft + áfa

5500 Ft + áfa

Hirdetésfelvétel a következő Hidegkúti Polgárba: 2012. április 25-én 11 óráig a 316-3410-es
telefon/faxszámon, vagy a ludwig.dora@masodikkerulet.hu e-mail címen.

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat pályázatot ír ki a II. kerületen belül, Pesthidegkút területén működő társadalmi szervezetek (egyházak, civil szervezetek és nyugdíjas
klubok) kulturális, művészeti, szabadidős és sporttevékenységeinek támogatására.
Projektidőszak: 2012. január 1. és december 31. közötti időszakban megvalósuló
(vagy már megvalósult) program, illetve programok.
A pályázaton rendelkezésre álló keretösszeg: 4 500 000 Ft. A támogatás mértékének
felső határa: 500 000 Ft.
A támogatás kizárólag a megpályázott programhoz, illetve programokhoz
kapcsolódó, dologi jellegű – bérre nem fordítható – kiadások fedezetére
szolgál, a pályázó szervezet működési kiadásaihoz nem használható fel.
A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a pályázó köteles visszafizetni!
A pályázóknak a megpályázni kívánt támogatási összeg megjelölésén
kívül előre meg kell becsülniük a program teljes költségvetését, vagyis meg
kell tervezniük az önrészként vagy más pályázati forrásból bevonni kívánt önerő
mértékét. A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat a teljes pályázati költségvetés maximum 50%-os mértékéig támogatja a pályázatokat. Egy pályázó csak
egy pályázatot nyújthat be. Amennyiben a pályázó több pályázati programhoz kér
támogatást, a programokat egy adatlapon belül kérjük bemutatni!
A kitöltött pályázati adatlapot és annak kötelező mellékleteit lezárt
borítékban, „PH. VÖK. által kiírt pályázat” megjelöléssel 1 példányban kell
benyújtani személyesen vagy postai úton a II. Kerületi Önkormányzat Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának, a Hidegkúti Közösségi Házba (1028 Budapest,
Máriaremetei út 37.). A kitöltött pályázati adatlapot kérjük online is beküldeni a
szentirmai.mate@masodikkerulet.hu címre.
A pályázat beérkezésének határideje: 2012. április 30.
A pályázat kiírója előzetesen felhívja a figyelmet arra, hogy a pénzügyi elszámolás és a – lehetőség szerint fotóval (akár online-formában küldhető digitális
képpel) illusztrált szakmai beszámoló legkésőbbi beadási határideje: 2013.
január 14. hétfő.
A kapott összeg felhasználásáról a pályázóknak számlákkal igazolva, meghatározott
formában kell elszámolniuk, ellenkező esetben a kapott pályázati összeg visszatérítendő az önkormányzatnak. A pályázóknak beszámolójukban be kell mutatniuk a
programjaikhoz tartozó teljes költségvetést, vagyis az önrész, az önerő felhasználását
is ismertetniük kell.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás
kérhető Szentirmai-Zöld Mátétól, a Pesthidegkúti Városrészi
Önkormányzat referensétől a 06 30 630-6488-as telefonszámon, és
a szentirmai.mate@masodikkerulet.hu e-mail címen keresztül. A pályázati
kiírás (pályázati felhívás és adatlap) letölthető a II. Kerületi Önkormányzat honlapjáról (www.masodikkerulet.hu), illetve a szentirmai.mate@
masodikkerulet.hu e-mail címre küldött kérésre megküldjük elektronikusan.
Áprilisban is termelői piac. A máriaremetei gazdapiacon legközelebb
április 14-én, azt követően pedig április 28-án várják a vásárlókat. A szombati
napokon már 7.30–12 óráig kínálnak friss hazai élelmiszereket a termelők a
Cserkészház kertjében (1029 Hímes utca 3.) a pesthidegkúti polgároknak és
az érdeklődőknek.
Meghívó
A Pesthidegkúti Baráti Kör szeretettel várja az érdeklődőket egy helytörténeti
sétára, ahol kiderül, mi a titka a környék egyik ritka kincsének, a Paprikáspataknak, amely különleges értéke nemcsak hazánknak, hanem Európának is.
A néhány órás tavaszi, ófalui barangoláson Helter Ferenc őslakos előadásában
megismerkedhetünk a mesés, hangulatos környezet történetével, érdekességeivel. Találkozó április 18-án 17 órakor a Klebelsberg Kultúrkúriában!

HIDEGKÚTI POLGÁR – A Budai Polgár Adyligeten, Budakeszi-erdőn, Budaligeten, Erzsébetligeten, Erzsébetteleken, Gercsén, Kőváron,
Máriaremetén, Pesthidegkút – Ófalun, Petneházy-réten, Remetekertvárosban és Széphalmon terjesztett melléklete. Megjelenik 8000 példányban.
Felelős kiadó: Budai Polgár Nonprofit Kft., Balaton Balázs ügyvezető igazgató (balaton.balazs@masodikkerulet.hu)
Szerkesztőség: 1022 Bimbó út 1–5., (tel./fax: 316-3410, hidegkutipolgar@masodikkerulet.hu)
Főszerkesztő: Tóth Ildikó (toth.ildiko@masodikkerulet.hu),
Szerkesztők: Ludwig Dóra, Péter Zsuzsanna, Szabó Gergely – Munkatárs: Szentirmai-Zöld Máté – Fotó: Eisenmann József
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A kitüntetés az iskola elismerése is

Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették
ki a Máriaremete–Hidegkúti Ökumenikus
Általános Iskola igazgatóját nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából. Csere
István több mint harminc éve kezdte a
pályát, 1995 óta vezeti az iskolát. Büszke
a díjra, és úgy véli, személyén keresztül
az egész iskola tevékenységét elismerték.

Hogyan értékeli a kitüntetést?
Nagyon örülök az elismerésnek! Ha
szobrász vagy zenész lennék, akkor valószínűleg a kitüntetést az egyéni életművemért kaptam volna. De egy iskolát vezetek,
egy közösséget, így biztos vagyok benne,
hogy a díj nem kizárólag az egyéni teljesítményemnek szól. Azt gondolom, hogy személyemen keresztül az egész intézményt,
annak minden érdemi alakítóját elismerték. Köszönet illeti ezért iskolánk fenntartóját, a II. Kerületi Önkormányzatot is.
Több mint húsz éve működik az önkormányzat működtetésében az Ökumenikus iskola.
Nem volt könnyű a kezdet. Újszerű iskolaként indultunk, el kellett nyernünk
környezetünk bizalmát, és minden eljárást ki kellett kísérleteznünk. Túlzás

Csere István Halász János államtitkártól vette át a kitüntetést

nélkül állíthatom, hogy mára az egyik
legsikeresebb második kerületi iskola
vagyunk. Ahogy tavaly, idén is jelentős a
túljelentkezés. Összesen 54 helyünk van,
de sokkal többen szeretnének bekerülni.
Minek köszönhető a siker?
Az iskola alapításakor megfogalmazott alapvetések érdemi változtatás nél-

Egy csepp művészet
Berettyóújfalu, Komádi, Told, Pesthidegkút. Települések, amelyek földrajzi értelemben
igencsak távol esnek egymástól. Március 29-én azonban egy művészeti fesztivál keretében
a Klebelsberg Kultúrkúriában találkozhattak egymással az említett régiók iskoláiba járó
gyerekek. Az előző számunkban közölt Csepp képek című gyermekrajz-kiállítás mellett –
amely idén a víz témaköréhez kapcsolódott – a berettyóújfalui Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a pesthidegkúti Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program
diákjai a színpadon is bebizonyították, hogy a művészet a távolság ellenére is képes kapcsolatot teremteni közöttük. A hagyományos Tavaszi Fesztiválon Bodóczky István Munkácsy-díjas képzőművész és tanár egy népmesével köszöntötte a résztvevőket. Az Igazgyöngyösök egy cigánytánccal és egy társastánccal léptek fel, a Gyermekek Háza diákjai pedig
tudásuk legjavát adták: énekeltek, táncoltak, verset mondtak, zongoráztak, vagy éppen doboltak. Nem ez volt az első, és a tervek szerint nem is az utolsó alkalom, hogy a Kultúrkúria
helyet adott az ország több pontjáról érkező „csepp művészeknek”.
Ld

kül máig hatóan érvényesek. Nevelési
eszményeinket a kereszténység kétezer
éves értékei határozzák meg, benne
kiemelt szerepet kap a nemzeti hagyomány és a kulturális örökség tisztelete.
Szülői közösségünk támogatja az értékelvű konzervatív pedagógiai hatásrendszerünket.
Novák Zsófi Aliz
„Egészség nélkül nincs öröm...”
Március 24-én szombaton egészségnapon vettek
részt a Klebelsberg iskola alsó és felső tagozatos
diákjai. A programokat a BFKH I., II. és III. kerületi
Népegészségügyi Intézete szervezte dr. Füzi Rita
koordinálásával.
A tanulók számos programon vettek részt, ezek
mind az egészséges életmódhoz kapcsolódtak. Az
alsósok dr. Kamotsay Katalin előadását hallgatták
meg a baktériumokról és a vírusokról. Az első négy
évfolyam diákjai osztályprogramok keretében egészséges ételeket készítettek, ezenkívül a Teddy Maci
Kórház leendő orvosai tartottak számukra rendhagyó
órákat. A rendőrtisztek a biztonságos közlekedés
szabályaival ismertették meg a gyerekeket.
A felső tagozaton szintén színes programok várták a diákokat. A kamaszoknak egy kerületi védőnő
tartott felvilágosító előadásokat, a vöröskereszt
ápolói az elsősegélynyújtással és újraélesztéssel
kapcsolatos ismereteket adták át, a rendőrtisztek
pedig az alkoholos befolyásoltságot imitáló szemüveggel bizonyították, hogy mennyire nehéz bódult
állapotban az egyenes járás, a koordinált mozgás.
A Népegészségügyi Intézet munkatársai dohányzásellenes előadást tartottak, amellyel felhívták
a diákok figyelmét a dohányzás káros hatásaira.
A napot sportverseny zárta a felső tagozatosok
számára.
A rendhagyó szombaton a résztvevők jól érezték magukat, az egészségnap jelmondata pedig
mindenkit − tanárokat és diákokat egyaránt −
elgondolkodtatott: „Egészség nélkül nincs öröm,
öröm nélkül pedig nem érdemes élni.”
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VÁLASSZUNK IGAZI
HIDEGKÚTI KÉPVISELŐT!

Berger Antal vagyok. Születésem óta élek Pesthidegkúton, tősgyökeres sváb lokálpatriótaként. Büszkén
gondolok rá, hogy az itt lakók többségét ismerősként
köszönthetem. Aktív dolgozó korom utolsó 15 évét a
kerület egyik iskolájában töltöttem. A Pesthidegkúti Német
Nemzetiségi Alapítvány alapítója és elnöke vagyok,
munkánkat talán már Ön is ismeri. Pártnak, politikai
szervezetnek soha nem voltam tagja, mindig
független lokálpatrióta voltam és maradok.

Köszönöm azt a rengeteg támogatást és
ajánlószelvényt, amit elindulásomhoz kaptam!

Egy megbízható
ismerős

Legfontosabb célom, hogy Pesthidegkútnak végre saját,
helyi képviselője lehessen, aki az itt élőket képviseli az
önkormányzatban, nem valamelyik pártot Hidegkúton.

Támogasson engem, hogy térségünknek végre
valódi képviselője legyen az önkormányzatban!

B E R G E R A N TA L

Április 22.

Időközi választás
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IDŐKÖZI VÁLASZTÁS
Tisztelt Választópolgárok!

Megtiszteltetés számomra, hogy ajánlószelvényeik leadásával oly sokan támogatták indulásomat az előttünk álló időközi
önkormányzati választáson. Ez a bizalom
személyemet, és a Fidesz-KDNP helyi
közösségét is a már megkezdett munka
folytatására kötelezi. Büszke vagyok arra,
hogy a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat tagjaként eddig is segíthettem az önkormányzat vezetésének
munkáját. Hidegkúti lakosként magam is hosszú évekig hallgattam a városrészünkre vonatkozó ígéretek sokaságát, de érdemi
változást, eredményt egészen 2006-ig sosem tapasztaltam. Az
azóta eltelt időben azonban megépült a több mint tíz éve várt
mentőállomás, végre elkezdődött városrészünk kapujának méltó
átalakítása – s különös öröm, hogy a korábbi elképzelésekkel ellentétben park épült itt és nem pláza. Sokáig Pesthidegkút közbiztonságának javításáról is csak szólamokat hallhattunk, tetteket azonban
nem láttunk. Az újjáépült park szomszédságában heteken belül
megnyíló rendészeti központ azonban helyet ad majd rendőröknek, polgárőröknek, városrendészeknek egyaránt, valamint itt kezdi
meg működését a hidegkúti térfigyelő rendszer is. Ezzel komplex,
valódi eredményt biztosító szervezet jön létre, amely biztonságunk
javítása mellett az ügyintézési lehetőségeket is bővíti. Ugyancsak régi
ígéret valósult meg a budaligeti csapadékvíz-elvezető rendszer
megépítésével. Városrészünk mindhárom iskolája szépült,
bővült az elmúlt években, szaporodtak az óvodai férőhelyek, és
új bölcsődénk is épült.
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MAKRA KRISZTINA
A demokrácia és a helyi közösség részvétel párját ritkító példájának
tartom, hogy olyan koncepció készült a Szabadság úti sportpálya
területének jövőbeni rendezésére, amely a lehető legmagasabb szinten
jeleníti meg a civil elképzeléseket, és a korábbi lakópark-építési
elképzelések helyett a közösségi funkciókat támogatja. A civil és
az önkormányzati együttműködés másik szép példája lehet az új
hidegkúti temető kialakítása, amely szintén régi vágya városrészünknek.
A fejlődés tehát megindult, de sok még a tennivaló is. Feladatomnak
tartom, hogy segítsem a Szabadság úti sporttelep és a temető elkészült
koncepcióinak megvalósítását, közreműködjek a városkapu további
fejlesztésében, közterületeink állapotának folyamatos javításában.
Szeretném, ha tovább erősödne helyi közösségünk összetartása, mert
meggyőződésem, hogy valódi eredményeket csak összefogással lehet
elérni.
Kérem, április 22-én segítse Ön is közös céljaink megvalósulását!
Üdvözlettel:

Makra Krisztina
önkormányzati képviselőjelölt
Fidesz-KDNP

TELEFON: 06-30-527-8180 | E-MAIL: MAKRA.KRISZTINA@FIDESZ.HU | FIDESZ02@ENTERNET.HU

Meghívó
2012. április 17-én 18.00 órától
sok szeretettel várunk minden érdeklődőt a
Klebelsberg Kultúrkúriába, ahol

Varga Mihály

Információk az időközi választásról
A névjegyzékbe felvett választópolgárok 2012. április 22-én vasárnap reggel 6 óra és este 7 óra között
adhatják le szavazatukat a részükre kézbesített értesítőn
feltüntetett szavazóhelyiségben. A Választási Iroda ezúton
is felhívja a választópolgárok figyelmét, hogy ellenőrizzék
a választási értesítőn feltüntetett szavazókör címét.

tel.: 397-4569

Mozgóurna igénylése
Mozgóurnát igényelhet az a választópolgár, aki mozgásában korlátozott, és ezért nem tud a szavazóhelyiségben személyesen megjelenni. Mozgóurna iránti igényt
a választás napja előtt a Választási Irodához, a választás
napján pedig a szavazóhelyiségbe eljuttatott kérelemben
lehet kérni.
A szavazáshoz szükséges okmányok
A választópolgárok a következő érvényes igazolványok
bemutatását követően adhatják le szavazatukat:
• a lakcímet is igazoló, „régi típusú” személyazonosító
igazolvány (ami önmagában jogosít szavazásra) vagy
• lakcímigazolvány („lakcímkártya”) és a következő
okmányok egyike; személyazonosító igazolvány vagy
útlevél vagy
• 2001. január 1-jét követően kiállított, kártyaformátumú
vezetői engedély.
Kérjük a választópolgárokat, hogy okmányaik érvényességi
idejéről a szavazás napját megelőzően győződjenek meg.

68-as szavazókör: Máriaremetei út 185.
Óvoda, tel.: 376-5034

Helyi Választási Iroda
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
A választás napján hívható információs vonal: 346-5604.

miniszterelnökséget vezető államtitkárral a belpolitika aktuális
kérdéseiről és a gazdaság helyzetéről beszélget

Makra Krisztina,

a 13. számú egyéni választókerület képviselőjelöltje.
Cím: 1028 Budapest, Templom u. 2–10.
Fidesz II. kerületi Szervezete

A 13. egyéni választókerület szavazókörei

64-es szavazókör: Kossuth L. u. 17.
Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, tel.: 397-4468
65-ös szavazókör: Szabadság u. 23.
Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium,
tel.: 397-4569

66-os szavazókör: Szabadság u. 23.
Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium,
67-es szavazókör: Máriaremetei út 185.
Óvoda, tel.: 376-5034
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Hidegkút hősei 1848−1849-ből

Írásos dokumentumai annak, hogy 1848.
március 15-e híre hogyan és mikor jutott
el a Budától akkor még távol fekvő Hidegkútra, nem maradtak fenn. A szabadságharc egyes eseményeinek azonban
már tanúja volt a falu lakossága, jóllehet
a csaták elkerülték a települést.

Az egyik ilyen esemény emlékét örökíti
meg az a márványtábla, amelynek elkészítését 1929-ben a m. kir. Hadimúzeum
(ma: Hadtörténeti Intézet és Múzeum)
alapítója, majd igazgatója, Aggházy Kamil
kezdeményezte, és amelyet a képviselőtestület az 1929. május 6-ai közgyűlésén
el is fogadott. Aggházy Kamil azt javasolta,
hogy a község emléktáblával örökítse meg:
„1848. december 31. Görgey csapatai idevonultak vissza.” A képviselő-testület arról is
határozott, hogy az emléktáblát márványból vésett, aranyozott betűkkel készítteti,
és az akkori községháza falán helyezi el. A
táblát 1994-ben innen vitték át az ófalui
templom falára, és azóta minden évben,
március 15-én, ott tiszteleg, emlékezik és
koszorúz a település apraja-nagyja.
A tábla (amint az rajta olvasható) az
1848 decemberében – Windisch-Grätz
cs. kir. fővezér túlerejével szemben – Budára visszavonuló honvédeknek állít emléket. Ebből a vert és menekülő seregből
formálta Görgey Artúr 1849 tavaszára,
Aggházy Kamil találó meghatározásával, a
magyar szabadságharc Grande Armée-ját, a
tavaszi hadjáratban (Hatvan, Tápióbicske,
Isaszeg, Vác, Nagysalló, Komárom) győztes
honvédsereget.
Hidegkút azonban nemcsak ezt a de
cemberi, megvert magyar sereget látta
keresztülvonulni a falu főutcáján, hanem
1849 tavaszán a Budavár ostromára vonuló
2. honvédsereg III. hadtestét is, amelynek
parancsnoka Knezič Károly tábornok volt.
(Görgey Artúr fővezér 2. honvédserege három – I., II., III. – hadtestből és egy
hadosztályból állott.)
A vonulási terv szerint Knezič 1849.
május 3-án (csütörtök) reggel 6 órakor

indult Buda felé. Bajnáról és Epölről (ma:
Komárom-Esztergom megye) érkezett
Solymárra, majd Hidegkútra. A hadtest
egyik része Hidegkútról az ütegekkel Buda
vára alá vonult, míg a másik része a Budai
országúton (ma: Hidegkúti út és Hűvösvölgyi út) a Városmajorig nyomulva, ott
felállt és készült az ostromra. A haditerv
részét képezte az is, hogy ha az ostrom már
az elején „kedvezőtlen” fordulatot vesz, a
III. hadtest Hidegkútra vonul vissza.
Az ostrom, mint tudjuk, nem vett kedvezőtlen fordulatot, de csak akkor lett
sikeres, amikor nagy kaliberű ostromágyúkat is hozatott Görgey Komáromból.
Az ágyúkat Óbudáig hajón szállították, ott
kirakták, és ökrös fogatokkal vontatták
Hidegkúton keresztül a budai állásokba.
Május 13-án érkeztek meg rendeltetési
helyükre − és kaptak főszerepet a Vár sikeres bevételében.
Hogy miért nem ezt az eseményt örökítették meg eleink az emléktáblán? Csak
találgatni tudunk. Talán azért nem, mert
szabadságharcunk sajátos fintoraként az
1848. évi decemberi visszavonulást a dicsőséges tavaszi hadjárat követte, míg a

Hol-Mi vásár a Kultúrkúriában
Ismét bolhapiacot szervez a Budaligeti Polgári Kör a Klebelsberg Kultúrkúriában
(1028 Templom utca 2–10., Vinotéka). Az otthon feleslegessé vált holmikat
MÁJUS 5-ÉN szombaton bárki áruba bocsáthatja. Helyfoglalás 8–9 óra között,
asztalt 9 óráig tudnak biztosítani, az árusítási szándékot előre kell jelezni. Saját
asztal vagy állvány is elhelyezhető, ha lesz elegendő helye. Továbbra is gyűjtenek
régi tárgyakat, használati eszközöket, régi pesthidegkúti fotókat, képeslapokat
és iratokat egy leendő Pesthidegkúti Helytörténeti Közgyűjteményhez a Hol-Mi
vásár szervezői. A felajánlott tárgyak és dokumentumok hivatalos regisztrálásáról,
tárolásáról – iratok esetén másolásáról – gondoskodnak, vagy a felajánlókkal
külön megállapodást kötnek. További információ és jelentkezés: Simon Imre,
tel.: 376-9325, 06 20 805-4942, 06 70 652-5959, 06 20 328-6585; e-mail:
imericus3@t-online.hu.

Vár sikeres bevételét (május 21.) vereségek és az augusztus 13-ai világosi fegyverletétel.
Az azonban bizonyos, hogy másként alakul a helyi megemlékezés, ha már akkor,
az emléktábla állításának idején ismert
a község lakosai és vezetői előtt annak az
öt nemzetőrnek a neve, akiket 1848 de
cemberében küldött a falu a szabadságharc honvédseregébe. Önként jelentkeztek a hadi szolgálatra, a falu lakossága
pedig összeadván a pénzt, „teljes felszereléssel” látta el őket. Az öt nemzetőr közül
kettő a pesti, három a váci táborban kapott kiképzést, ami után már nem nemzetőrök, hanem honvédújoncok lettek.
A pesti táborba jelentkezett két nemzetőr
nevét mára a feledés homálya borítja, de
a váci táborban regisztráltakét megőrizték a dokumentumok: Humrák Mihály,
Neimayer Pál, Somogyi István.
Merre harcoltak, hány ütközetben vettek részt? Megsebesültek? Hősi halált haltak, vagy túlélték és hazatértek? Nem tudni, csak annyit, hogy ők hárman Hidegkút
hősei 1848−1849-ből.
Dr. Czaga Viktória helytörténész

MEGHÍVÓ
Bodor Zoltán önkormányzati képviselőszeretettel meghívja Önt

Bogár László közgazdász,
egyetemi tanár előadására, melynek címe:

Válság és valóság.
Időpont: 2012. április 12. (csütörtök), 18 óra.
Helyszín: Klebelsberg Kultúrkúria – Barbakán terem,
1028 Bp., Templom utca 2–10.
(Hidegkúti út – Templom utca sarok).

2012. április 6.

MOZAIK
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Mit ér az ember, ha szobrász?

Pesthidegkút-Ófalun él
Kubisch János szobrászművész. Műterme a szakma
szokásos eszközein (tükrök,
állványok, faragó- és vésőeszközök, gipszes zsákok,
agyagos bödön) kívül a
majd’ negyven éves pálya
alatt létrehozott alkotásaival és az azokról készült
fotókkal van telezsúfolva.

Hogyan került a szobrász szakra, mikor volt az első valódi kiállítása?
Grafikusnak készültem a Képző- és
Iparművészeti Szakközépiskolában. Csizmadia Emil volt a tanárom. A mintázást
már a főiskolán szerettem meg. A tökéletes feloldódást jelenti a mai napig. Első
közszereplésem a hódmezővásárhelyi Őszi
Tárlaton volt 1975-ben.
Mely’ műfajok állnak Önhöz közel,
milyen anyagokat és technikákat használ szívesen?
A hagyományos műfajok keretein belül próbálom kifejezni magam. Ennek
megfelelően egyaránt alkalmazom a
bronzöntéses technikát, egyedi munkákra nagyon szeretem a fát, de követ
is szívesen faragok, leginkább márványt. Éppen most kaptam egy gyönyörű
carrarrai tömböt, még nem tudom, mi
lesz belőle. Ha megrendelésre dolgozom, fontos a kompromisszumkészség,
mivel a megrendelő igényét és a saját elképzelésemet közös nevezőre kell
hozni. Portrézni szeretek leginkább, élő
modellről. Munka közben beszélgetünk,
megismerem, szinte önmagát teremti
meg. Fénykép után dolgozni nehezebb.
Az érem adta lehetőségek is izgatnak, de
nem maradok a kamaraműfajok keretei között: köztéri munkám van például
Egerben, egy Petőfi Sándort ábrázoló
relief. Vajda Jánosról készült büsztöm a
József Attila-lakótelepen található. Gróf
Batthyányi Gyula-emléktáblám a gróf

lakóházának falán látható a Hunyady János utcában. Dante-emlékműtervemmel sikeresen szerepeltem az olaszországi Ravennában.
Munkája során sok rajzot készít…
Az alkotás minden fázisában fontos
szerepe van a rajzolásnak, számomra a
szobrászat alfáját és ómegáját jelenti.
Legutóbb a Ferenczy Károly-kiállításon
figyeltem meg, milyen biztos rajzi tudáson alapul a művészete. És a többiek: Szőnyi István, Bernáth Aurél, Koffán Károly,
Szentiványi Lajos, főiskolai mesterem,
Iván Szilárd, aki idén lenne százéves. A
szobrászok közül Ferenczy Béni, Medgyessy Ferenc, Mészáros László... Mind
európai rangú rajzosok voltak.
Most készült rajzai is őrzik a kezdetek ösztönös üdeségét, de érezni a dolgokban rejlő szépség megmutatásának
szándékát is. Talán ez az oka, hogy művészi munkái mellett fontos a tanítás?
Több mint húsz éve rajzot és mintázást
tanítok a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában. Tanítványaim nem kevésbé tehetségesek, mint mi voltunk. A
feltételek és a közeg azonban sokat változott. Egymással versengve, egymást hajtva
haladnak előre. Ennek ellenére, főleg a
végzősök, gyakran adnak hangot kételyeiknek a jövőjükkel kapcsolatban. Ilyenkor
azt szoktam mondani, tanulják és csinálják azt, amit szeretnek, mert csak így válhatnak kiegyensúlyozott, magabiztos felnőttekké.
Mecséri István

RUHAJAVÍTÓ

M
ÉS TISZTÍTÓ CENTRU

HAGYOMÁNYOS és
SUPINÁLT (sarokdöntött)
GYÓGYCIPôK
SZANDÁLOK!
SALUS, Szamos kölyök
Tel.: 06 20 994-1783
piactér

ÜZLETHÁZ

SOLYMÁR,
Terstyánszky
út 100.

www.kismokus-gyerekcipo.hu

árcsere, stb.
Méretre igazítás, cipz
Ruhajavítás, tisztítás.
títása.
Lakástextil varrása, tisz
t
Bőr és motoros ruháza
ése.
javítása, tisztítása, fest
avítás.
Szőnyegtisztítás, táskaj
Herczegné Pamlényi Ildikó,
Nagykovácsi Arany J.u.47.,
ján:
telefonos egyeztetés alap
79,
-05
982
20
06
:
fon
Tele

(Hűvösvölgy)
Bp. II.ker Ördögárok u. 3.
: 13-19-ig,
Nyitva: H-Sz-P: 07-13-ig, K-Cs
Szombat: 08-12-ig
Telefon: 06 20 534-2997

Búcsúzunk Ildikó óvónőtől
Szomorú szívvel búcsúztunk el hosszú betegség után 56 évesen
elhunyt kolléganőnktől,
Ildikó óvónőtől. Betegsége alatt is – amikor
tehette – ellátogatott
munkahelyére, a Községház Utcai Óvodába, ahol 30 évet dolgozott
óvónőként. Még az óvodai „őszbúcsúztatón”
itt sertepertélt közöttünk – velünk, ahol mindig
jól érezte magát. Vágyott a gyerekek közé, az
óvoda falai közé, a kollégái közé.
Reménykedtünk, hogy talán még visszajön
közénk, hogy betegsége jobbra fordul – hiszen
ő is remélte, bizakodott. Sajnos, nem így történt.
A solymári templom március 14-én megtelt
az utolsó útjára kísérő emberekkel. Végső, fájó
búcsút vett családja, rokonsága, barátai, ismerősei, kollégái és volt óvodásai. Munkatársaival
közösen emlékeztünk az együtt eltöltött időre,
a mindig sokat nevető Viduskára. Az ének, a
kórus már nélküle fog szólni.
Emlékedet megőrizzük!
Nyugodj csendesen,
Álmod békés legyen.
Találd meg az örök
boldogságot odafenn!
Az óvoda dolgozói

Családi meseszínház
Április 15-én 11 órától a Klebelsberg Kultúrkúria
családi meseszínházában a Grimm testvérek
klasszikus meséje, a Holle anyó alapján készült
előadást nézhetik meg a gyerekek a Nemzeti
Gyermek és Ifjúsági Színház produkciójában.
Holle anyónak földön túli hatalma van. Irányítja
az emberek életét, a tengerek vándorlásait, dunyhájából hó hull a földre, zenélő csodahárfájára
ébred a földön a szerelem. Hanka a kis mostohalány kútba ugrik, hogy eldobja magától szomorú
életét, de a halál és az élet között uralkodó Holle
anyó megmenti és ad még egy lehetőséget a
földi boldogság megtalálására. Jegyár: 1000 Ft

„Célom a fájdalom hatékony,
gyógyszermentes csillapítása!”
Most az állapotfelmérés térítésmentes

Kerti bútor & Napernyő
javítás, vászoncsere

Tel.: (1) 478-00-00

1072 Budapest, Akácfa u. 41.

dr. Lukács István

Háziorvos, Akupunktőr,
Orvos-természetgyógyász
Gerincterapeuta

06 70 596-6511

www.harmoniaoldal.hu

Vasárnap is nyitva 10-18h!
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Zenés
Kultúrkavalkád

Jótékonysági

Fogorvosi magánrendelő

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Szülői Munkaközössége
és az iskola részét képező GYERMEKEK HÁZA program közös szervezésében:

NAGyKOVácSIBAN

DR. HANDA TIBOR FOGSZAKORVOS
magánrendelője kellemes, családias környezetben,
minimális várakozással, valamint
2 éV GARANcIáVAl várja NAGyKOVácSIBAN!
Rendelési idő:

a Kultúrkúriában

hétfő, szerda:
15-20-ig

2012. április 19. 17.30 - 20.00

a rendezvény előtt Borkóstoló és Vásár
családi manufaktúra magyar gyümölcsből készült
kézműves borai

kedd, csütörtök:
7-14-ig
péntek:
10-18-ig

A Jótékonysági Est fellépő művészei:
Budapesti Vándor Kórus, Keleti Andrea Tánciskola
Gór Nagy Mária Színitanoda, Vajdai Vilmos
Dévai Nagy Kamilla, M. Kecskés András
Szirbik Dorottya – Vass Tibor, Udvarias Anna
Kovácsovics Fruzsina, valamint az iskola diákjai
Műsorvezető: Kovács András Péter /Dumaszínház
A jegy megvásárlásával ÖN az iskola ÚJ KÖZÖSSÉGI TERÉNEK
megvalósításához nyújt segítséget.
Támogatói jegyárak: felnőtteknek 1500 forint, gyerekeknek 1000 forint

Bejelentkezés:
06 26 555-132
06 70 523-5993

e-mail: tomoanyag@gmail.com
www.nagykovacsifogorvos.hu
Elfogadunk bankkártyát, üdülési csekket, wellness kártyát,
illetve minden önkéntes egészségpénztár a partnerünk.

Jegyek vásárolhatók a Klebelsberg Kultúrkúriában
és a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnáziumban
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

A városlakó tüdeje, avagy mit tehetünk egészségünkért?
Hány, de hány riasztási fokozatot éltünk át az utóbbi időben a budapesti levegő szennyezettsége miatt!
Ne legyen kétségünk, mindez a tüdőnkben is tükröződik és hosszú idő múlva is kimutatható. Hacsak nem
teszünk ellene valamit! Nem véletlen, hogy egyre jobban szaporodnak a „sóbarlangok” városunkban, hisz
a föld mélyében található barlangokba csak kevesen juthatnak el. Így, ha szeretnénk megelőzni az allergiás
tüneteket és a légúti megbetegedéseket, vagy már szenvedünk tőle, és kiutat keresünk, legjobb, ha keresünk
egy kis kuckót, ahol a só-ionokkal dús levegőben eltöltünk egy-egy órát a tüdőnk tisztulása és immunrendszerünk erősödése érdekében.
Ezt most megtalálhatja Ön is Hidegkúton, a Széphalom Üzletház II. emeletén, három különálló kis
sószobában, a BioSókuckóban. Ezt a kis kuckót egy háromgyerekes anyuka álmodta meg és váltotta valóra.
-Már évek óta azon gondolkoztam, hogyan lehetne megúszni az őszi-téli betegségeket, hogy ne kelljen
minden héten valamelyik gyerekemmel orvoshoz rohanni. Kerestem többfelé a megoldást, és ekkor találtam
rá a sóra, a lehető legtermészetesebb lehetőségre. Amikor a sókuckó beindítása mellett döntöttünk, arra
gondoltam ezzel nem csak a saját családomon tudok segíteni, hanem sok mindenki máson is.
A sókuckónkat parajdi és a himalájai só felhasználásával építettük, a fal mögött egy ventillációs rendszer
gondoskodik arról, hogy a sóionok könnyen felszabaduljanak a porózus sótömbökből és a levegőbe kerüljenek. A só magához vonzza a szemmel nem látható szennyeződéseket, megköti ezeket és elpusztítja a vírusokat, baktériumokat, gombákat. A sókuckó rendszeres használata segít felkészülni a tavasztól őszig (márciusoktóber) tartó allergia-szezonra, valamint a téli (november-február) megbetegedésekre, influenzajárványra.
Nálunk a sókuckóban, aki akar, csak pihen és csodálja a színterápiát, miközben tisztul a tüdeje, sőt az egész
szervezete, aki akar meditációs, relaxálós zenét hallgathat, de aki ennél többet igényel, az egy kis átmozgató
tornára is számíthat, sőt „arctorna tanfolyam” is van már haladóknak és hamarosan indul a kezdő tanfolyam
is. A legkisebbek parajdi sóval homokozhatnak, ami nem csak a tüdejüknek jó, hanem a bőrüknek is, játék
közben észrevétlenül erősödik az immunrendszerük. Emellett a gyerekek „zenemanó” foglalkozáson is részt
vehetnek egy zenepedagógus vezetésével, és igény szerint mesehallgatásra is van lehetőségük.

Bio Sókuckó

Széphalom Üzletház, II. emelet (1028 Budapest, Hidegkúti út 167.)
Telefon: 820-0620, www.bioso.hu

Várunk mindenkit nagy szeretettel, higgye el, nem fog csalódni!

Áprilisban 50%
kedvezménnyel
ó
veheti meg sókuck
jegyét, bérletét!

