
Rendhagyó születésnap a Kultúrkúriában

Kocsis Zoltán kétszeres Kossuth-díjas 
zongoraművész és zeneszerző, a Magyar 
Nemzeti Filharmonikus Zenekar vezető 
karmestere május 30-án töltötte be 60. 
életévét. A kerek jubileum előtt néhány 
nappal, május 24-én a hidegkútiak kö-
szöntötték fel a világhírű muzsikust a 
Klebelsberg Kultúrkúriában. A  meghitt 
hangulatú eseményért köszönet illeti a 
Nemzeti Filharmonikusokból szervező-
dött Grazioso Zeneszalont és vezetőjét, 
Detvay M. Marcella hegedűművészt.

Kocsis Zoltánnak a II. Kerületi Önkor-
mányzat nevében Láng Zsolt polgármes-
ter gratulált, külön megköszönve, hogy 

A Hűvösvölgyben júniustól utcanévtábla is jelzi az arra járóknak, hogy az önkormányzat által kialakított emlékpark 
Bánffy György Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész nevét viseli. A magyar nyelv hű őrzőjéről, a II. kerületi lo-
kálpatriótáról tavaly novemberben nevezték el a parkot, ahol tiszteletére emlékkövet is avattak. Az önkormányzat 
a névtáblák kihelyezésével állított újabb emléket a 2010. szeptember 3-án elhunyt színművésznek.

Tábla őrzi a színművész nevét

Pesthidegkút zenei életében is szerepet 
vállalt.

A rendhagyó születésnapon muzsikus-
társai köszöntötték Kocsis Zoltánt – ren-
geteg szeretettel, kedvességgel és humor-
ral. Először Saint-Exupéry A kis herceg 
című művéből hangzott el egy részlet, az-
tán a zeneszalon törzsközönsége nevében 
egy zongoraalakú csokoládétortát kapott 
az ünnepelt, amelyet a Frer cukrászda 
készített erre az alkalomra. A rendhagyó 
koncerten Kocsis Zoltán is zongorához 
ült: Schubert egyik Impromptu-jét adta 
elő, majd Ravel Lúdanyó meséit játszotta 
el Hauser Adrienne-nel.

A szünet után is folytatódott az aján-
dék-zenék sora: a fúvósokat egy vo-
nósnégyes követte, amely Mozart Kis 
éji zenéje kapcsán idézte meg a zene-
történet nagyjait. Az est fénypontja-
ként Vittorio Monti Csárdását adták 
elő a zenészek, egymást parodizálva. Az 
ünnepelt és a közönség egyaránt neve-
tett. Az ünneplők között ott volt Juhász 
Előd is, aki nemrég jelentetett meg egy 
portrékötetet Kocsis Zoltánról. Eljött 
továbbá Érdi Tamás, aki szép szavakkal 
köszöntötte fel a XX. századi magyar 
zenei élet egyik legnagyobb művészét, 
Kocsis Zoltánt.
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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
VÖK-tag
Fidesz–KDNP, 13. vk.

előzetes időpont-egyeztetés:
212-5030

Balpataki Ferenc
A VÖK külsős tagja
Fidesz–KDNP

telefon:
06 20 985-4899

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

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. augusztus 1-jén 11 óráig a 316-
3410-es telefon/faxszámon, vagy a ludwig.dora@masodikkerulet.hu e-mail címen.

Az önkormányzat Hidegkúton

Lakosságszolgálati és
Okmányügyintézői
Csoport, Pesthidegkút

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

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

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

Városrendészet Pest-
hidegkúti 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

1027 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

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat többször is ülésezett 
az utóbbi hetekben. A képviselők döntöttek a társadalmi szer-
vezetek 2012. évi támogatásának mértékéről (a támogatott szer-
vezetek névsora a www.masodikkerulet.hu oldalon olvasható), 
és tárgyaltak a Hidegkúti út–Bujdosó köz–Szabadság utca–Má-
riaremetei út által határolt terület Kerületi Szabályozásáról is.  
A szabályozás megpróbál egy megoldhatatlannak látszó prob-
lémát orvosolni: szeretné megvédeni a régi, hagyományos – és 
ma még ezen a szakaszon tetten érhető – kettőzött sváb házas 
beépítést a nagy forgalmú Hidegkúti út mentén. Cél az is, hogy 
a szemközti, ófalui oldal szabályozása során elindított helyi vé-
dettségi javaslatok ezen a területen is folytatódhassanak. A KVSZ 
2007-ben már rendelkezett a kettőzött sváb házas beépítésről, 
de ez a szabályozás most megerősítené, helyi védettséggel látná 
el a területet, és a telekszerkezet levédésével is akadályozná a 
telkek egyesítését. 

A hidegkúti testület tárgyalt még – többek között – a Hűvös-
völgyben található CBA közért, illetve a Hidegkúti út–Mária-
remetei út kereszteződésének jövőbeni átalakítása érdekében 
elvégzendő telekalakításokról és -szabályozásról, a pesthidegkúti 
horgásztó jövőbeni üzemeltetésének lehetőségeiről, a tó kezelői 
feladatait immár ellátó kulturális központ terveiről, programel-
képzeléseiről, a helyi földutak aszfaltozásáról, valamint fővárosi 
kompetenciában lévő forgalomtechnikai kérdésekről. 

A VÖK elfogadásra javasolta a Hidegkúti Sport Club kérelmét, 
amely a Szabadság utcai sportpályának és a közvetlen környezetét 
alkotó önkormányzati telkeknek az ingyenes használatba adásáról 
szól. A terület jelenleg is helyet ad a klub utánpótlás és felnőtt 
labdarúgó csapatainak a felkészüléshez, sőt, a labdarúgó füves 
nagypálya, illetve az öltözőként és közösségi helyiségként egy-
aránt szolgáló faépületek karbantartását, valamint felújítását is 
a sportegyesület végzi. A használatba adási szerződést bármelyik 
fél indokolás nélkül 30 napos felmondási idővel felmondhatja. 

Szintén elfogadásra javasolta a VÖK a két kerületi művelődési 
központ közös működtetésére vonatkozó előterjesztést. Néhány 
aktuális ügyről is – például a Kassa utcai építési munkálatok 
állapotáról, a Véka utcai régi temető rendezési szándékáról, 
a szelektív hulladékgyűjtő-szigetek sorsáról – tárgyaltak a rész-
önkormányzat tagjai.

A VÖK májusi ülésein történt

ÖT ÚTsZAKAsZ ÚjuL mEG PEsTHIDEGKÚTOn. A Polgármesteri 
Hivatal tájékoztatása szerint az idei útfelújítási program keretében öt 
szakaszon végeznek burkolatfelújítási munkákat Hidegkúton. Az ütemterv 
szerint leaszfaltozzák a Kőfejtő utcát (Géza fejedelem utca–Gyöngyvér 
utca) június 18. és július 9. között, a Töhötöm vezér utcát (Zsolt fejedelem 
utca–József Attila utca) június 25. és július 16. között, valamint az Aszú 
utcát (Hidegkúti út–Szabadság utca) július 2. és július 30. között. Megújul a 
burkolat a Rézsű és a Határ utca egy szakasza (Feketerigó utca–Dutka Ákos 
utca) június 18. és július 23. között, és megújul a Bükkfa utca burkolata is 
(Kertváros utca–Hunyadi János utca) június 25. és július 16. között.

nYÁRI PIAcI nAPOK. A Máriaremetén legközelebb JÚNIUS 23-ÁN és 
JÚLIUS 14-ÉN szombaton tartanak termelői helyi piacot. A Cserkészház 
kertjében (1029 Hímes u. 3.) reggel 7-től 11.30-ig lehet vásárolni. A meg-
szokott finomságokon túl már a nyár hamisítatlan ízeiből is válogathatnak 
a vásárlók. A piac szervezői hangsúlyozzák: aki a helyi piacon vásárol, az 
a hazai termelőket támogatja és munkahelyeket véd meg.
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A 64-es buszcsaláddal a BKK (a 64-es, 
164-es és 964-es) nemcsak a közelmúlt-
ban rendszerbe állított alacsonypadlós 
járműveivel, hanem gyakoribb járatával 
igazodik az utazóközönség igényeihez. 
A  164-es busz a Hűvösvölgy és a solymári 
PEMÜ között közlekedik, betétjárata pedig 
a Hűvösvölgy és a solymári Templom tér 
között jár, éjszaka a 964-es járattal lehet 
eljutni a településre.

– A BKK tervei között további fejlesz-
tések szerepelnek, ezek a solymáriaknak 
és a Pesthidegkúton élőknek egyaránt 
kedveznek – mondta el Vitézy Dávid ve-
zérigazgató. – A solymári önkormányzat-
tal folytatott egyeztetések eredményeként 
megmaradt a BKV-buszjárat. Egy EU-s 
jogi szabályozás miatt a közlekedési vál-
lalatnak ugyanis május 1-je után meg kel-
lett volna szüntetnie a 64-es buszcsalád 
városhatáron kívüli vonalrészét, ha nem 
írja alá a szerződést a település. Ráadásul 
Solymár volt az egyetlen olyan agglome-
rációs település, amely eddig nem járult 
hozzá anyagilag a buszjáratok fenntartásá-
hoz, így a vonalakon keletkezett vesztesé-
get a budapesti adófizetők állták. 

A vezérigazgató arról is tájékoztatott, 
hogy a BKK új egyeztetéseket kezdett Soly-

Buszhálózat-fejlesztés Pesthidegkúton

Az agglomerációs településekre közlekedő BKV-buszok közül az egyik legjobban kihasz-
nált a hűvösvölgy és solymár között közlekedő 64-es buszcsalád, amelynek vonalán 
májustól több és komfortosabb jármű szállítja az utasokat, a szomszédos település pedig 
már éjszaka is megközelíthető. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) meghosszabbí-
taná a vonalat, a 157-es járat pedig a tervek szerint solymárig közlekedne. A hidegkúti 
Polgárnak Vitézy Dávid, a BKK vezérigazgatója beszélt a tervezett fejlesztésekről.
 

már vezetésével, és sikerült megállapodni-
uk: fizetnek a szolgáltatásért, a BKV pedig 
alacsonypadlós járműveket is közlekedtet 
a vonalon, és éjszakai buszt indított. Ez 
utóbbi a II. kerületieknek szintén hasznos, 
hiszen a városrész peremén két megállót 
csak a nappali járatok érintettek.

– Láng Zsolt polgármester javaslatával 
egyetértve tervezzük, hogy a 64-es busz-
család vonalát meghosszabbítjuk a soly-
mári vasútállomásig, így Pesthidegkút 
lakói közvetlenül elérik az Esztergom-Bu-
dapest vasútvonalat. Szintén cél, hogy a 
környéken élők – az Auchan áruház anyagi 
hozzájárulásával működtetett járatokkal – 
kényelmesen eljussanak a bevásárlóköz-
pontig – emelte ki Vitézy Dávid, aki szerint 
jó eséllyel meg is valósulhatnak a szakma 
által támogatott fejlesztések, melyek fi-
nanszírozása érdekében már a hipermar-
kettel tárgyalásokat folytatnak.

A BKK-nak a 157-es buszvonal bővíté-
sére is kész tervei vannak: a hűvösvölgyi 
végállomás és a budaligeti Géza fejedelem 
utca között közlekedő járat Solymár kéré-
sére a Zerind vezér utcán, az erdei bekötő-
úton és a solymári Berzsenyi Dániel utcán 
át a Kerekhegyen már korábban kiépített 
buszfordulóig járna. A BKK ígéri, hogy a já-

rat meghosszabbításánál a solymáriak régi 
igénye mellett a hidegkútiak véleményét is 
maradéktalanul figyelembe veszik, illetve 
egyeztetnek a helyben élőkkel.

– A dugódíj bevezetésének kapujában 
a közérdek azt kívánja, hogy tömegközle-
kedési alternatívát biztosítva juttassunk 
el buszt minden olyan kertvárosi környe-
zetbe, ahová csak lehet – hangsúlyozta 
Vitézy  Dávid. – A helyiek kényelmét szol-
gája majd, hogy a Duna és a Muflon utca 
környékén, még a városhatár előtt létesül-
ne egy új megállópár.

A BKK vezetője elmondta azt is, hogy 
a járathosszabbítás nem igényel többlet 
buszt, az új megálló létesítésével ellenben 
javul a környék megközelíthetősége.

– A járathosszabbítás nem rontja a kör-
nyék megítélését, és nem csökkenti az in-
gatlanárakat sem, sőt, számos példa mu-
tatja, hogy inkább felértékelő hatásuk van a 
fejlesztéseknek. A tervek szerint nem min-
den 157-es megy tovább Solymárra. Mun-
kanapokon fél óránként, óránként, hétvé-
gén pedig óránként, kétóránként megy át a 
szomszédos településre a napi néhány já-
rat. A belső szakaszokon 157A jelzéssel Hű-
vösvölgy és a Géza fejedelem útja között, a 
megszokott sűrűséggel közlekedik a busz – 
tette hozzá Vitézy Dávid. A tervezett új sza-
kaszon egy munkanapon csupán 19-szer, 
míg hétvégén egy nap tízszer közlekedne 
busz, tehát nem változna meg a csendes 
kertvárosi környezet a fejlesztés nyomán. 
A BKK vezérigazgatója úgy látja, hogy ősznél 
hamarabb nem indul el a Solymárra tartó 
első 157-es. Szabó GerGely

A BKK 150 új busz forgalomba állítását tervezi 2013-tól, mivel a járművek átlagéletkora 17 év. A II. kerü-
letben azonban addig is történtek fejlesztések: a budai hegyvidék vonalain álltak forgalomba a korszerű, 
alacsonypadlós Mercedes-buszok, és több vonalon is kisebb károsanyag-kibocsátású motorral felszerelt, 
alacsony padlós járművek közlekednek. A mozgásukban korlátozott embereknek, illetve a babakocsival 
közlekedőknek sokkal kényelmesebb ilyen buszokat használniuk. A 65-ös vonalán kívül a 91-es és 291-es 
járat térségében, továbbá a 64-es és az 57-es buszcsaládnál is közlekednek már a komfortosabb járművek.

Vitézy Dávid kiemelte, hogy a II. Kerületi Ön-
kormányzat kérését előtérbe helyezve a BKK az 
útvonal és a járatok megtervezésekor figyelem-
be veszi a lakosság észrevételeit, javaslatait, 
és minden jogszabályi feltételnek megfelelve 
folytatja le az egyeztetési eljárást.



4. OLDAL hELYTÖRTÉnET hIDEGKúTI POLGÁR

Adyliget szobrai

A Csongrádon található Tisza című mű-
alkotás lírai szépségű nőalakjára esett a 
választás. Az 1987-ben felavatott szobor 
a körülötte hullámzó mészkődrapériával 
egyszerre fejezi ki a folyó okozta tragédi-
ákat és a víz lágy nyugalmát, ugyanakkor 
eredeti helyétől távol is ugyanolyan di-
namikus látványt nyújt. „Mindegy, hogy 
hogyan, de a szobrot ki kell találni. A fizikai 
megvalósítás közben is szellemi munkára 
van szükség, és a kész munka kiválasztására, 
megmagyarázására is gondot kell fordítani. 
[…] Szobrot csinálni nehéz dolog” – vallotta 
Borbás Tibor. 

A Munkácsy- és Aranydiploma-díjas 
szobrász 1942. szeptember 29-én szüle-
tett Budapesten Kertész Tiborként. Mivel 
ügyvéd édesapja nem akarta engedni, hogy 
művész legyen, vezetéknevét felcserél-
te anyai nagyapjáéra. 1965-ben végzett a 
Képzőművészeti Főiskolán, ahol Somogyi 
József, Pátzay Pál és Ferenczy Béni voltak 
a legfontosabb mesterei. Nemcsak köztéri 
és díszítő munkákat, hanem kisplasztiká-
kat, érmeket is készített, műveit expresz-
szív hangvételű figurák, a részletgazdag 
és nagyvonalú mintázás váltakozása jel-
lemezte. Az alkotás mellett a Képző- és 
Iparművészeti Gimnáziumban is tanított 
tizenhárom éven keresztül. 1995. július 
24-én tragikus körülmények között vesz-
tette életét Mezőtúron. Gyurkovics Tibor 
így emlékezett rá halála után hét évvel, 
2002-ben:

Niké a Szabadság téren

Miután 2001 nyarán a Klebelsberg-emlékmű mellékalakjait teherautóra rakták és 
elvitték, az Adyliget Barátai Egyesület vezetői elszántan keresték egy új szobor fel-
állításának lehetőségét. A civilek azonban nem tudták volna megfizetni egy kortárs 
szobrász alkotását, ezért az Adyligeten élő Borbás Dorka üvegművész és családja fel-
ajánlotta, hogy jelképes összegért szívesen hozzájárulnak Borbás Tibor egyik köztéri 
szobrának reprodukciós felállításához a szabadság téren. 
 

„Borbás Tibor hatvanesztendős lenne ebben 
az évben, ha nem rohan egy balesetbe. Lebeg-
ne, mosolyogna, s mintázná – puha szobrait. 
Mert az ő alakjai odaadóak, kedvesek, szívme-
lengetők, legyenek bár nagy nemzeti apostolok, 
vezérek, költők, legyenek kőből vagy bronzból, 
legyenek lédák vagy adyk, vámbéry árminok, 
petőfik, shakespeare-ek, zászlótartók, illyések, 
bartókok, széchenyik – puhák. Belső emberek.

Amilyen maga Tibor úr is volt. Gondoltak-é 
már önök belé abba, hogy vajon mi is a szobor? 
Netán egy alak a tér fuvallatában, egy eszmei, 
de éles arc vagy elomló nő-test? Ábra?

Nem, barátaim. A szobor konzisztencia. Hogy 
mondják a szófejtők? Az anyag állapota, álla-
déka: a formálhatósággal szemben való viselke-
dése, a részecskék összefüggését illető tulajdon-
sága: alkat, állag. Hogy is mondja? Az anyag 
erkölcse. 

A szobrász csinálhat külső bravúrokat, titok-
zatos jeleket hagyhat portréja szemhéján, a ha-
sonlóság minuciózus szemcséit hagyhatja alak-
jain – ha belső élete nincs, semmi sincs. Hiszen 
nem utánzat, nem formálás, hanem a szobrász 
gesztusa, amivel megadta létének értelmét. Ezt 
adja az ő magányos belsejéből kölcsön a szobrá-
nak, hogy éljen. Milyenek ezek a konzisztenciák, 
ezek, amiket Borbás úr megalkotott? Egyediek, 
élők, puhák, mintha csak biológ és nem kőmes-
ter csinálta volna őket.

Babits kétkedő keze, Krúdy kézfejének bölcs 
üdvözlete, Kosztolányi háta, Kossuth körsza-
kálla, Karinthy dupla bája, Madách meredek 
hőkölése és szomorúsága, Radnóti halálos döb-
benete, Széchenyi lecsüngő, revolvert tapogató 
ujjai, megtört térdmozdulata, Mátyás ökör-feje, 
Nagy Imre tartózkodó zuhanása, Illyés arcá-
nak vastagsága, mind, mind konzisztencia, 
exzisztancia. (…) Ezek Borbás Tiborból való 
anyagok.”

Borbás Tibor Tisza-szobrának másolata 
kétévi munka és pénzgyűjtés után a II. Ke-
rületi Önkormányzat támogatásával valósult 
meg. A  terep- és kertészeti rendezést Ady-
liget lakói közösen és ingyen végezték el. 
Akárcsak az első szobrot, kisebb formai vál-
toztatással a reprodukált példányt is Fáskerti 
István adyligeti kőfaragó mester készítette. 

Néhány részletet, például a nőalak arcát 
Borbás Márton szobrász, a művész fia vég-
legesítette, tudatosan újítva rajta egy kicsit, 
hogy a csongrádiak mint eredeti megren-
delők ne érezzék „plágiumnak” a másola-
tot. Emiatt történt a névváltoztatás is, közös 
egyeztetéssel a szobor Niké lett, aki a görög 
mitológiában a győzelem istennője. Az al-
kotást Borbás Tibor unokái, Lukácsi Liza és 
Boldizsár leplezték le 2003. október 16-án 
az adyligeti Szabadság téren.

VerraSztó Gábor

IsmÉT FEsTővERsEnY HIDEGKÚTOn.  Idén hatodik alkalommal rendezi meg a BUKET (Budai Képzőművész 
Egyesület) a Klebelsberg Kultúrkúria közreműködésével és a városrészi önkormányzat támogatásával a már ha-
gyományosnak mondható festőversenyt, amelyre az ország minden tájáról (korhatár és előképzettség megkötése 
nélkül) várják a képzőművészeket. Téma az elmúlt évekhez hasonlóan Pesthidegkút és kerületünk szépsége, jeles 
épületeinek, történelmének, mondáinak képzőművészeti alkotásban történő megjelenítése. Az esemény június 17-én 
9-16 óra között zajlik, az elkészített vagy még félig kész alkotásokat zsűri értékeli 16 órától, eredményhirdetés 17 
órára várható. Az első tíz helyezett értékes jutalomban részesül, minden résztvevő emléklapot kap. Jelentkezés: a 
verseny napján 9-10 óra között a helyszínen: Klebelsberg Kultúrkúria, 1028 Templom u. 2-10. (megközelíthető az 
57-es, 257-es, 64-es és a 164-es autóbusszal). További információ Tarcsányi Ottiliától a 376-9371, illetve a 06 20 
546-3832 telefonszámokon vagy e-mailben: buket.art@gmail.com kapható.

Borbás Tibor
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Remetekertváros az 1930-as években 
kezdett kiépülni. Mivel két kilométeres 
körzetben nem volt templom, Slachta 
Margit – a Szociális Testvérek Társasá-
gának alapítója – pesthidegkúti házának 
egy részében a székesfehérvári egyház-
megyei hatóság engedélyével nyilvános 
kápolnát rendezett be. 1933-ban ide-
költözött Bozsik Pál nyugalmazott gyön-
gyösi prépost-plébános, aki hamarosan 
megkezdte az egyházközség szervezését. 
1934-ben Shvoy Lajos székesfehérvári 
megyéspüspök megalapította az önálló 
remetekertvárosi egyházközséget.

Országos gyűjtést indítottak, és 1937 
adventjében megtörtént a templom 
alapkőletétele. Öt évvel később, 1942. 
június 29-én Shvoy Lajos szentelte fel a 
templomot. A  bal oldali szenteltvíztar-
tó lábazatán a következő felirat áll: „Itt 
imádkoztak a lengyelek a magyarokért és 
saját hazájukért 1942-ben.” 

A 712 négyzetméter alapterületű épü-
letet Kismarty-Lechner Jenő műegye-
temi tanár tervei szerint Iványi Gyula 
építészmérnök építette. A  templom a 
modern egyházépítészet diadala. A leg-
egyszerűbb eszközökkel, illetve aránya-
ival kelt lendületes és felemelő hatást 
– már a külső szemlélőben is. Homlok-
zatát Pál Mihály Árpád-házi szentjeinket 
ábrázoló két szobra díszíti. A kétezer fő 
befogadására alkalmas épület vasbeton 
pilléreken nyugszik. Őskeresztény ba-
zilikára emlékeztet a tágas főhajóval és 
keskeny mellékhajóival, amelyek csak a 
közlekedést szolgálják. A  hat-hat pillér 
hét szakaszra osztja a hajót, tengelyé-
ben egy-egy ablakkal, melyeket Ungváry 
Sándor készített, a Szentlélek hét aján-
dékát jelképező mozaikokkal. 

A tizenkét méter magasan fekvő vas-
betontestes mennyezetet kőrisfa burko-
lat takarja, melyet Börtsök László rajzai 
díszítenek. A  két főoltár és a szószék 
olasz márványból készült. A  templom-
ban három kápolna van, a templom alatt 
külső bejárattal a kriptákat és urnákat 
még ma is befogadó altemplom talál-

Hét évtizede a hit szolgálatában

Felszentelésének hetvenedik évfordulóját ünnepli a Remetekertvárosi szentlélek 
Templom. A jubileum alkalmából június 30-án 18 órakor spányi Antal székesfehérvári 
megyéspüspök mutat be hálaadó szentmisét.
 

ható. Az épület a II. világháború miatt 
befejezetlen maradt: nem készült el a 
toronyóra és a templomtorony süvege, 
valamint az oltárkép és a belső szobor-
díszítések sem. A háborút követő nehéz 
évek, majd a vallásellenes kommuniz-
mus ideje alatt, ha lassan is, de tovább 
szépült a templom. A keresztút dombor-
műveit és a templom pilléreit díszítő, 
szenteket ábrázoló tizenkét szobrot Vida 
Zoltán szobrászművész készítette. Feszty 
Masa, R. Szörédi Ilona, Árkayné Sztehló 
Lili, Antal Károly, Ohmann Béla, Mol-
nár C. Pál alkotásai csodálhatók meg a 
templomban. A főoltárkép Pogány Géza 
munkája, a Szentlélek eljövetelét ábrá-
zolja. A  templom orgonája az Angster 
gyár utolsó remeke. A torony három ha-
rangját Gombos Miklós harangöntő ké-
szítette. Az épületet 1978-ban műemlék 
jellegűvé nyilvánították. A  hetvenéves 
templom állagának megőrzéséhez és to-
vábbi szépítéséhez évről-évre jelentős 
összeggel járul hozzá a kerületi önkor-
mányzat.

A remetekertvárosi egyházközség kez-
detben a Székesfehérvári Egyházmegyé-
hez tartozott, az 1993. évi egyházmegyei 
határrendezés során az Esztergom-

LELKI nEvELÉs AZ IsKOLÁbAn
Lelki nevelés címmel rendeztek találkozót a pesthidegkúti, valamint a nagyko-
vácsi, a remeteszőlősi és a solymári iskola igazgatói – polgármesterek, lelkészek 
és hitoktatók, illetve Ötvös Zoltán, az önkormányzat Művelődési Irodájának ve-
zetője részvételével a Máriaremete–Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskolában. 
A megbeszélést Erdélyi Kata, a Pesthidegkúti Evangélikus Gyülekezet Katechetikai 
Bizottságának elnöke és Fodor Viktor, a gyülekezet lelkésze kezdeményezte abból 
az apropóból, hogy megjelent az új köznevelési törvény, amely 2013. szeptember 
1-jétől bevezeti az általános iskolákban felmenő rendszerben az erkölcstant, vagy 
a helyette választható hittant. 

A találkozón felmerült, hogy a következő tanévet a gondos előkészítés időszaká-
nak tekintik az érintett iskolák, és már most elkezdik a felkészülést annak ellenére, 
hogy a szabályozás még teljes mértékben nem ismert. A résztvevők megvitatták a 
tantárgyak témáit, órarendbe illeszthetőségüket, az iskolák és az egyházak közti 
együttműködési lehetőségeket. Bár a végrehajtási rendeletek hiányában gyakorlati 
lépéseket egyelőre nem tudtak tenni, a találkozót hasznosnak és előremutatónak 
nevezték, és további hasonló együttgondolkodásra tettek javaslatot.

pzS

Budapesti Főegyházmegye kötelékébe 
került. Az egyházközség területén él és 
működik a Szociális Testvérek Társasá-
ga. A magyar ajkú hívek mellett a temp-
lom ma a Budapesten élő francia ajkú 
katolikus közösségnek is otthont ad. 

papp tamáS, a templom plébánoSa
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A Klebelsberg Kuno Általános Iskola 
és Gimnázium az Egész életen át tartó 
tanulási program részeként, a Tempus 
Közalapítvány által támogatott Come-
nius iskolai együttműködési projekt 
keretében lehetőséget kapott, hogy 
az intézmény tanárokból és diákok-
ból álló csapata Szicíliába utazzon. 
A kétéves, külföldi iskolák együtt-
működésén alapuló munkaprogram 
témája a víz. A Klebelsberg iskolával 
együtt nyolc ország diákjai – osztrákok, 
finnek, észtek, portugálok, spanyolok, 
belgák és olaszok – a belgiumi koor-
dinátor iskola előre meghatározott 
ütemterve alapján járják körül a témát. 
A nemzetközi részvétel célja minden 
intézmény részéről a nyelvgyakor-
lás és a kommunikáció fejlesztése is, 
ezért a diákok és az iskolák közötti 
kapcsolattartás mindvégig angol nyel-
ven zajlik. A klébis diákok az ötnapos 
szicíliai tartózkodás során rengeteg 
tapasztalatot szereztek, új embere-
ket, kultúrákat ismertek meg. Az első 
napot Cataniában töltötték, majd a 
tengerparti Pozzalloba utaztak, ahol 
részt vettek egy tanár-diák konferen-
cián. A konferencián a partneriskolák 
betekintést nyerhettek egymás – egész 
éves – munkájába. Minden iskola két 
angol nyelvű prezentációval készült: 
bemutatkoztak az oktatási intézmé-
nyek, és ki-ki számot adott a saját 
országához, valamint településéhez 
köthető, vízzel kapcsolatos elemzé-
séről, kutatásáról. A környezetvédel-
met és a zöld szemléletmódot erősítő 
program természetesen a helyi neve-
zetességek feltérképezéséről is szólt. 
A gyermekek ellátogattak Taorminába, 
valamint Szirakúzába, miközben na-
gyon jó – remélhetőleg hosszú időre 
szóló – barátságokat kötöttek.

A Heimatverein (Szülőföld Egyesület) meghívá-
sára május 6-9. között Mosbachban járt a Német 
Önkormányzat testülete, a pesthidegkúti német 
gyermek- és felnőtt tánccsoport, valamint a Né-
met Dalkör.

A németországi testvérvárosba látogató 
peshidegkútiakat a mosbachi főpolgármester, 
Michael Jann fogadta a városházán, ahol a II. 
kerületi táncosok sváb tánctudásukból adtak 
ízelítőt a helyieknek. A programban több város – 
Mosbach, Rothenburg és Creglin – megtekintése 
is szerepelt. A magyar csoport látogatásához 
időzítették a magyar-német kapcsolatokat gon-
dozó Heimatverein vezetőségének választását. 
Hans Krőninger, az egyesület elnöke köszöntötte 
a meghívottakat, majd beszámolójában hangsú-
lyozta, hogy 1948-tól a kitelepített hidegkútiak 
mi mindent tettek Mosbach városáért, a partner-
városi együttműködésért, a helybéli egyházért és 
a mosbachi futballcsapatért. Az elnök köszönetet 
mondott a vendég hidegkútiaknak a sokévi jó 
kapcsolatért és együttműködésért. Az egyesület 
új grémiumába tagnak választották a II. Kerületi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, Dézsi 
Jánosnét. A választás után tartott folklórműsorban 
felléptek a hidegkúti táncosok és a dalkör tagjai.

Pesthidegkútiak látogattak a testvérvárosba

KuLTÚRKAvALKÁD A KuLTÚRKÚRIÁbAn
A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium szülői munkaközössége és az iskola részeként működő 
Gyermekek Háza jótékonysági estet szervezett az iskola udvarának megújítására. A Kultúrkúriában meg-
rendezett programon neves művészek léptek fel: Vajdai Vilmos, Dévai Nagy Kamilla, M. Kecskés András, 
Kruppa Bálint, Kovácsovics Fruzsina, a Budapesti Vándorkórus, Keleti Andrea Táncstúdió, Gór Nagy Mária 
Színitanoda Kontúr Fizikai Színház, és a Dumaszínházból ismert Kovács András Péter mint műsorvezető. 
Az iskola diákjai versekkel, prózai művekkel, dalokkal és más produkciókkal tették változatossá a műsort. 

A jótékonysági koncert bevételét – 480 ezer forintot – az iskola udvarára tervezett integrált fejlesztő 
játszóudvar megépítésére fordítják. A beruházás megvalósításához szükséges források nagy részét az iskola 
szülői adományokból, támogató cégek segítségével tervezi előteremteni. A támogatásokat a Klebelsberg 
Kuno Oktatást Segítő Alapítvány 11702036-20721505-00000000 alszámláján gyűjtik. A szervezők köszö-
netet mondanak azoknak, akik hozzájárultak a célok eléréséhez.

A Remetekertvárosi Általános Iskola eb-
ben a tanévben ünnepli fennállásának 85. 
évfordulóját. Ez alkalomból május 2-án a 
tantestület szakmai napot tartott szülők és 
pedagógusok részére, hogy megmutassák, 
milyen új módszerekkel és ismeretekkel 
színesítik a hagyományos oktató-nevelő 
munkát. 
A jubileumi rendezvény vendégeit az is-
kola igazgatója, Berkes Anna köszöntötte, 
a programsorozatot a II. Kerületi Önkor-
mányzat művelődési irodájának vezető-
je, Ötvös Zoltán nyitotta meg. Beszédében 
emlékeztetett Klebelsberg Kuno egyko-
ri kultuszminiszter oktatáspolitikájára, 
amelynek köszönhetően alapították több 
mint nyolc évtizede a máriaremetei is-
kolát. Az 1927-ben átadott, kéttantermes 
elemi iskola az évek során jelentős fejlő-
désen ment keresztül.
A szakmai nap keretén belül az érdeklő-
dők bepillantást nyerhettek az iskolában 

Bemutatóórák, szakmai megbeszélések a RemetébenSzicíliában jártak 
a klébisek

– szülői kezdeményezésre – folyó gazda-
sági kultúra elnevezésű tantárgy oktatá-
sába, amelynek célja a későbbi társadalmi 
és gazdasági ismeretek megalapozása és a 
vállalkozói attitűd kialakítása. A  tornate-
remben olyan mozgásos foglalkozásokból 
kaptunk ízelítőt, amelyek a tanulók kü-
lönböző készségeit, testi és szellemi ké-
pességeit fejleszti.
A látogatók megismerkedhettek egy kü-
lönleges eszközzel, a szorobánnal, amely-
nek segítségével a gyerekek boszorkányos 
gyorsasággal számolják a ki a különböző 
matematikai feladványokat. A  mára már 
szinte minden otthonban megtalálha-
tó számítógép használatára a fiatal kor-
osztály rendkívül fogékony. A  bemutató 
órán megtudhattuk, hogyan alkalmazzák 
a tanulók a céltudatos információkeresési 
stratégiákat az iskolai könyvtár állomá-
nyán keresztül.

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

dr. Lukács István
Háziorvos, Akupunktőr,

Orvos-természetgyógyász
Gerincterapeuta

06 70 596-6511
www.harmoniaoldal.hu

Családi Ingatlan
Irodánk a II., I. és 

a XII. kerületekben 
jó helyismerettel 

üzletkötőket keres.

Várható jövedelem: 
300 000 Ft/hó

Képzést, telefont, irodai 
hátteret adunk.

Jelentkezés önéletrajzzal: 
csic@csic.hu, 

 06 20 235-7358

Ingyenes ütőhasználat,

50%-os kedvezmény

az első kosár labdából

a II. kerületi lakosok

részére 10-14 óra között.

www.budagolf.com

Golfozzon
Budán

a Petneházy réten!
A Komposztáló Kerület Program lebonyolítá-
sáért felelős két helyi szervezet – a Komposzt-
fórum és a Budai Komposztmesterek – két hi-
degkúti iskolával fogott össze, és a II. Kerületi 
Önkormányzat támogatásával sikeres pályázatot 
nyújtott be 2011-ben a Főváros Környezetvédel-
mi Alapjához. 

A 2012 tavaszán megvalósult projektnek két fő 
pillére volt, amelyek időben egymást követték: a 
Klebelsberg iskolában egy szabadtéri tanterem, 
egy kerti kiülő és egy komposzt-mintaudvar, 
míg az Ökumenikus iskolában egy növényház 
és egy komposzt-mintaudvar kialakítása után 
következett a tanulók szemléletformáló, játékos 
beavatása, bevezetése a komposztálás „tudomá-
nyába”. 

A Klebelsberg iskola udvarán kialakított sza-
badtéri tanterem alkalmas egy nagyobb létszá-
mú, akár felsősökből vagy gimnazistákból álló 
osztály befogadására is. A  kiülő mellett – attól 
kerítéssel elválasztva – alakították ki a kom-
posztudvart, ahol egyaránt található vegyes 
komposzt készítésére alkalmas zárt, fedett mű-
anyag siló, lombkomposzt készítésére alkalmas 
komposztáló tartály, faapríték tárolására való 
fakeret, valamint általános, akácrönkökből épí-
tett komposzt-érlelő prizma.

Az Öku teraszán tavasz óta ilyen polikarbonát 
növényház magasodik, ahol palántázhatnak, 
kertészkedhetnek, kísérletezhetnek a gyerme-
kek. A  diákok nagyméretű molinóra felhelyez-

hető mágnesképek segítségével megtanulták 
szétválogatni a hulladékfrakciókat és külön be-
sorolni a komposztálható, illetve a korlátozot-
tan komposztálható anyagokat. A  játékos kész-
ségfejlesztő eszközök mellett (amelyek az iskola 
tulajdonába kerültek) minden osztály kapott egy 
jól zárható, fedeles-füles vödröt az osztályokban 
keletkező zöldjavak gyűjtésére. A vödrök tartal-
mát a komposztudvarban felállított edényekbe 
ürítik majd. A játékos foglalkozások tanulsága-
inak elmélyítésére minden osztály kapott kedv-
csináló és útmutató kiadványokat, az osztály-
termekben kihelyezhető útmutató plakátokat, 
valamint komposztálási eszközöket, segéd- és 
adalékanyagokat. Szzm

Komposztáló iskolák Hidegkúton
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 DUNA  AUTÓ ZRT. RENAULT Márkakereskedés 
1037 Budapest, Zay u. 24. • Nyitva tartás: H-P: 800-1800 Szo: 1000-1300

Tel.: 06 1 801 4243,  801 4245 • Mobil: 06 20 983 4090 
E-mail: galligyulane@dunaauto.hu, himpelmannbalazs@dunaauto.hu 

www.dunaauto.hu/renault  I   Információs vonal: 06 1 801 4242

A feltüntetett kezdôár és az ajánlat 2012. május 1-tôl visszavonásig, vagy a készlet erejéig, kizárólag a Renault Crédit Prémium Plus pénzügyi lízingkonstrukcióval megrendelt gépjármûvek esetén érvényes. A Renault Crédit fi nanszírozást az Unicredit Leasing Zrt. biztosítja.THM: 
18,46 - 132%, önerôtôl és futamidôtôl függôen. Euróalapú fi nanszírozás esetén a THM nem tükrözi az árfolyamkockázatot. Árfolyam: 277,92 HUF/EUR (2012.05.11.). A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok fi gyelembevételével történt, a feltételek 
változása esetén mértéke módosulhat. *Prémium Plus fi nanszírozás igénybevételével a kettô közül elôbb elért érték erejéig. A feltüntetett ár tartalmazza a regisztrációs adót és az áfát. Fluence vegyes fogyasztás l/100 km: 4,4–7,9; CO2-kibocsátás g/km: 114–182. A képen látható 
autó illusztráció! Jelen tájékoztatás nem teljes körû, és nem minôsül ajánlattételnek, részletek a Duna Autó Zrt. Renault Márkakereskedésében!
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DR. HANDA TIBOR FOGSZAKORVOS 
magánrendelője kellemes, családias környezetben, 

minimális várakozással, valamint 
2 éV GARANcIáVAl várja NAGyKOVácSIBAN!

Fogorvosi magánrendelő 
NAGyKOVácSIBAN

e-mail: tomoanyag@gmail.com 
www.nagykovacsifogorvos.hu

Elfogadunk bankkártyát, üdülési csekket, wellness kártyát, 
illetve minden önkéntes egészségpénztár a partnerünk.

Rendelési idő:
hétfő, szerda:
15-20-ig

kedd, csütörtök:
7-14-ig

péntek:
10-18-ig

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

A hitelek célja: A hitel célja gépek, berendezések, eszközök 
és más beruházások finanszírozása, a már meglévő üzleti 
tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fej-
lesztése, illetve a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközök 
biztosítása.
A Program célja: A Mikrohitel Program (MHP) általános 
célja a kisvállalkozások támogatása pénzügyi segítségnyúj-
tással és tanácsadással, elsősorban azon a speciális terüle-
ten, ahol a kisvállalkozások igényeit a kereskedelmi bankok 
jelenleg nem tudják kielégíteni. A Program másik célja, 
hogy a támogatás eredményeként ezek a vállalkozások mi-
hamarabb a kereskedelmi bankok ügyfeleivé váljanak.
A Mikrohitel Programmal (a hitelhez jutás feltételrendszeré-
ről, a hitel tartalmáról, stb.) kapcsolatban bővebb tájékozta-
tás a www.mva.hu honlapon érhető el.

Telefon: +36 20/312-0161 • www.mva.hu • info@mva.hu

...segítünk indítani 


