
Az esten fellépett Tokody Ilona Kossuth- és 
Liszt Ferenc-díjas operaénekes, érdemes és 
kiváló művész, valamint Muskát András ope-
raénekes is. A jótékonysági koncert ado-
mányait a templom felújítására fordítják. 

Mint azt Papp Tamás plébános lapunknak 
elmondta, az 1942-ben felszentelt templom 
fölött nem múlt el nyomtalanul az idő. 

Összefogással a templom felújításáért

A Prima Primissima díjas Mága Zoltán 
és az Ymiso kamarazenekar jótékonysá-
gi koncertet adott a Remetekertvárosi 
Szentlélek-templom javára április 25-én.
 

– Évtizedek óta néma az orgona, felújí-
tásért kiált a futballpálya méretű, elvéko-
nyodott tetőzet, a templomtér egyszerű 
meszelt falain pedig árulkodóak a beázás 
foltjai. A II. Kerületi Önkormányzat rend-
szeres, felelős támogatása nélkül még a 
legszükségesebb foltozásokat is csak ne-
hezen lehetne elvégezni. Ezért is fogadták 
hálával a plébánia hívei, hogy Mága Zoltán 
hegedűművész felvetette a jótékonysági 
hangverseny gondolatát. 

Az esemény fővédnöke Láng Zsolt polgár-
mester volt, aki kiemelte, hogy egy tágabb 
közösség vezetőjének mindig az a legked-

vesebb, ha vendégként jelenhet meg egy 
eseményen, hiszen az azt jelenti, hogy az 
önkormányzat és annak vezetése a civilek 
és közösségek helyi kezdeményezései mellé 
tud állni – legyen szó egy iskolai sportpálya 
átadásáról, vagy egy jótékonysági adomá-
nyozó estről. – Ilyenkor érezzük az össze-
tartozás, a közösség erejét, és bár sokan 
próbálják belénk sulykolni az állandó elé-
gedetlenséget, ilyenkor tudjuk, bennünk 
él a jó szándék, hogy a fontos dolgokért te-
gyünk, értük összefogjunk. 

Az eseményen jelen volt Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési 
képviselő is, aki szintén köszöntötte az egy-
begyűlteket. Tokody Ilona és Muskát András 
fellépését követte Mága Zoltán lendületes, 
könnyed és leleményes játéka, amely ha-
talmas közönségsikert aratott. Mága Zoltán 
személyes tanúságtételében hangsúlyozta, 
hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni, 
a koncert végén pedig bejelentette, hogy a 
résztvevők összegyűjtött adományán túl ő 
maga még félmillió forinttal támogatja a 
templomtető felújítását.

– Mint a templom plébánosa, minden 
résztvevőnek szeretnék köszönetet mon-
dani. Egyben hálámat fejezem ki mindazok-
nak, akik a hangverseny méltó lebonyolí-
tásához bármilyen módon hozzájárultak 
– tette hozzá Papp Tamás.
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Hidegkúti Rendészeti központ

Városrendészet

1028 Rezeda utca 10.
Tel.: 274-6073 (0-24 órás ügyelet) 
Tel.: 274-7063
E-mail: hrk@masodikkerulet.hu

Városrendészet:
hétfő: 13.30-18.00
szerda: 8.00-16.30
péntek: 8.00-11.30

Szociális és Gyermekvédelmi Iroda
Pest hi deg kúti ügyelete

1028 Rezeda u. 10.
Minden páros pénteken 
8.00–11.30-ig.

Hidegkúti FogAdÓÓRÁk

Dr. Láng Zsolt
polgármester, Fidesz–KDNP

előzetes időpont-egyeztetés: 
346-5400

Polgárm. Hivatal 210. szoba 
Mechwart liget 1.

Dr. Csabai Péter
VÖK-elöljáró
Fidesz–KDNP, 12. vk.

előzetes időpont-egyeztetés:
(06 20) 932-2925
E-mail: drcsabaip@gmail.com

Pest hi deg kúti Közösségi Ház, 
Máriaremetei út 37.

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

Minden hónap első hétfőjén 
17–18 óra között. Más 
időpontra előzetes egyeztetés:
(06 20) 374-2086, e-mail:
skublicsne.alexandra@masodik-
kerulet.hu

Pest hi deg kúti Közösségi Ház, 
Máriaremetei út 37.,
a tetőtéri képviselői helyiség

Makra Krisztina
VÖK-tag, Fidesz–KDNP, 13. vk.

előzetes időpont-egyeztetés:
(06 30) 399-4558, e-mail:
makra.kriszta@t-online.hu

Majorossy Imréné
A VÖK külsős tagja, Fidesz–KDNP

előzetes időpont-egyeztetés:
(06 30) 346-8045 

BudApest FővÁRos koRmÁnyHivAtAlA ii. keRületi HivAtAlA

Kihelyezett Iroda Pest hi deg kút 
1028 Máriaremetei út 37. 
Tel.: 376-5966

Időpontfoglalás 
Tel./fax: 376-8678 
Web: www.magyarorszag.hu 
A helyszínen személyesen

Hétfő: 8.00–18.00*
Kedd: 8.00–16.00*
Szerda: 8.00–16.30*
Csütörtök: 8.00–16.00* 

*ebédidő: 12.15–13.00
Péntek: 8.00–13.00

egyéB Fontos címek és teleFonszÁmok

II. Kerületi
Rendőrkapitányság

1024 Rómer Flóris u. 10. 346-1800, 346-1821, 
346-1840

II. Kerületi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság

1021 Budakeszi út 45. Tel.: 459-2301

II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat 1027 Kapás u. 22. Tel.: 488-7500

Készenléti Szolgálatok Pest hi deg kúti 
Egyesülete

1029 Dombos utca 22.
Ügyelet 0–24 óráig:
(06 30) 621-0342

kszp2@freemail.hu

ügyeletek

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

hIDEGKÚTI POLGÁR – A Budai Polgár Adyligeten, Budakeszi-erdőn, Budaligeten, Erzsébetligeten, Erzsébetteleken, Gercsén, Kőváron,
Máriaremetén, Pest hi deg kút–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, szerkesztoseg@budaipolgar.hu)

Szerkesztők: Ludwig Dóra, Péter Zsuzsanna, Szabó Gergely – Munkatárs: Szentirmai-Zöld Máté – Fotó: Soós Dániel

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 (185×261 mm) 85 000 Ft + áfa 70 000 Ft + áfa

1/2 (185×129 mm, 91×261 mm) 45 000 Ft + áfa 40  000 Ft + áfa

1/4 (91×129 mm, 185×63 mm) 30 000 Ft + áfa 25 000 Ft + áfa

1/8 (91×63 mm, 44×129 mm) 20 000 Ft + áfa 15 000 Ft + áfa

1/16 (44×63 mm) 8000 Ft + áfa 7000 Ft + áfa

Hirdetésfelvétel a Hidegkúti Polgárba a 316-3410-es telefon/faxszámon
vagy a ludwig.dora@masodikkerulet.hu e-mail címen.

Elhunyt Ványi Tibor

A külső nyílászárókat is beillesztették a Pest hi deg kút központjában épülő szol-
gáltatóház építésén dolgozó kivitelezők, és a tető impozáns világítóablaka is a 
helyére került. A befektetők – az önkormányzattal együttműködve – Hidegkút 
kertvárosi jellegéhez illeszkedő külsőt képzeltek el az üzletháznak, és a szolgál-
tatásokat is a helyiek igényeihez mérten tervezték meg. 

A szolgáltatóház megépítése illeszkedik a II. Kerületi Önkormányzat terveihez, 
amelyek alapján Hidegkút kapuja több ütemben megújul. Az önkormányzat a 
korábbi bódéváros helyett parkot alakított ki, tavaly ősszel pedig modernizálta 
a közlekedési csomópontot. A régi élelmiszer-áruház helyén új üzlet épült.

– A munka jó ütemben halad, jelenleg a belsőépítészeti és gépészeti munkák 
zajlanak, úgy tűnik, az üzleteket júliusban átadhatjuk a bérlőknek, hogy berendez-
hessék őket – mondta el lapunknak Somogyi Tibor, a szolgáltatóház igazgatója. 
– A nyitást szeptember elejére tervezzük. A földszinten vendéglátóegységek 
üzemelnek majd, az első emelet pedig a szolgáltatóké, és tágas helyiségbe 
költözhet be ott az okmányiroda. A kétemeletes épület akadálymentesített lesz, 
a közlekedést lift és mozgólépcső is segíti – tette hozzá.

A terv szerint halad a szolgáltatóház építése

Ványi Tibor (középen ) a 2009. évi Klebelsberg-díjasokkal, Láng Zsolt 
polgármester társaságában

Április 12-én, 59 éves korában elhunyt Ványi Tibor, aki – moz-
gássérültsége ellenére – hosszú évek óta önfeláldozóan szolgálta 
a fogyatékosok esélyegyenlőségének ügyét. 

Ő volt a Pest hi deg kúti Mozgássérültek Lakótelepének elnöke, 
valamint alapítója és vezetője a 2001-ben létrehozott Roll Dance 
Budapest Kerekesszékes Kombi Táncegyüttesnek. A  megala-
kulása óta eltelt tizennégy év alatt a kerekesszékes kombitánc 
közvetítésével könnyed és szórakoztató módon népszerűsítette 
a testi fogyatékossággal élő emberek integrációját itthon és kül-
földön egyaránt. Vezetése alatt a Táncegyüttes táncosai példát 
mutattak mind a sérült, mind az ép fiatalok számára, hogy ho-
gyan lehet a kölcsönös tisztelet jegyében egymás másságát elfo-
gadni. Önkormányzatunk 2009-ben Klebelsberg-díjjal tüntette 
ki az általa vezetett Roll Dance  táncegyüttest.
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A II. Kerületi Önkormányzat 2009 nyarára 
átfogó koncepciót dolgozott ki „Sport- és 
egészségliget” címmel a Pest hi deg kúti Sza-
badság utca, Kadarka utca, Áchim András 
utca és Máriaremetei út által határolt terület 
rendezésére, amelyet – lakossági konzultá-
ció formájában – másfél évig tartó, széles 
körű közvélemény-kutatás és piacfelmérés 
előzött meg. Mivel a lakossági vélemények 
egyértelművé tették, hogy a területen csak 
sport- és rekreációs célú elemeket is ma-
gába foglaló beruházás valósulhat meg, az 
önkormányzat ezt szem előtt tartva, azóta is 
minden pályázati forrást megpróbál felku-
tatni a koncepcióterv elemeinek több ütem-
ben történő megvalósítására. 

Ennek jegyében sikeresen pályázott az 
MLSZ-nél az utánpótlás-nevelés fejleszté-
sét támogató pályaépítési programra, mely-
nek eredményeként 2014-ben – jelentős 
önerő hozzáadásával – átadták a Pokorny 
József Sport- és Szabadidőközpontot, amely 
labdarúgó- és teniszpályákat, az ezeket ki-
szolgáló létesítményeket, és egy közösségi 
célokat szolgáló, ingyenesen használható 
szabadidőparkot foglal magában. 

A koncepciótervnek és a lakossági elvárá-
soknak is utolsó, egyúttal legnagyobb eleme 
egy uszoda építése. Ezt az elképzelést sze-
retné megvalósítani most az önkormányzat. 
A  2009-es lakossági közvélemény-kutatás 
során az önkormányzat feltérképezte, mi-
lyen sportolási szokásai és igényei vannak a 
hidegkútiaknak és az itt gyakran megfordu-
lóknak. A megkérdezettek 99,5 %-a szeret-
ne uszodát Hidegkúton. 

A felmérés során kiderült, hogy: 
– a legnépszerűbbek az igazi úszóedzésre 

is alkalmas uszodák, 
– az úszni szándékozók több mint fele 

hetente többször, 30%-uk hetente egyszer, 
9% pedig naponta ellátogatna az uszodába 
(ez azt jelenti, hogy az uszodába járni szán-
dékozók 93%-ával hetente legalább egyszer 
találkozhatnánk a hidegkúti uszodában),

– a gyerekek 61%-a szintén hetente több-
ször, 26%-a hetente egyszer, 10%-a napon-
ta elmenne az uszodába, vagyis az uszodába 
járni kívánó gyerekek közül 97% hetente 
legalább egyszer megjelenne ott. 

Az uszoda megépítésével teljessé válhat 
a Pest hi deg kúti sportközpont

Az önkormányzat képviselő-testülete 
április 28-i ülésén úgy határozott, hogy 
élni fog a társasági adóról szóló törvény 
által biztosított lehetőséggel, és idén 
igénybe veszi a látványcsapatsportok 
támogatásának adókedvezményét. Ennek 
köszönhetően uszoda épülhet Máriare-
metén, melynek elkészülte teljessé teheti 
a Pokorny József Sport- és Szabadidőköz-
pontot is magába foglaló sportcentrumot.
 

A 2009-es fejlesztési koncepciót meg-
alapozó másfél éves lakossági konzul-
táció során lefolytatott széles körű köz-
vélemény-kutatás eredménye semmit 
sem vesztett aktualitásából. Sőt, azon 
örvendetes tény, hogy a II. kerületben 
– kiemelten Pest hi deg kúton – azóta is 
töretlenül magas a gyermeklétszám, bi-
zakodásra ad okot a tömegsportbázis in-
dokoltságára nézve. 

Pest hi deg kúton jelenleg három ön-
kormányzati üzemeltetésben lévő iskola 
működik: a Klebelsberg Kuno Általános 
Iskola és Gimnázium, a Máriaremete-Hi-
degkúti Ökumenikus Általános Iskola és a 
Remetekertvárosi Általános Iskola. Nem 
önkormányzati üzemeltetésben lévő isko-
lák a Waldorf és a Francia Iskola. Az isko-
lák mellett két önkormányzati fenntartású 
óvoda is működik a területen: a Községház 
Utcai Óvoda egy tagóvodával, és a Kolozs-
vár Utcai Óvoda két tagóvodával; továbbá 
Pest hi deg kút közvetlen vonzáskörzetében 
– nagyon sok hidegkúti gyerekkel – is üze-
mel két önkormányzati fenntartású óvo-
da: a Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda és a 
Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda. Eze-
ken kívül számtalan, nem önkormányzati 
fenntartású óvoda is működik a területen, 
amelyek mind a leendő uszoda célcsoport-
ját növelik, nem is beszélve a II. kerület 
belső részein és a budapesti agglomeráci-
óban élőkről. Ezekből az intézményekből 

több ezer gyermek jár változó rendszeres-
séggel valamilyen úszásoktatásra, edzésre. 
Ez a fajta tanórán kívüli sporttevékenység 
a jövőben helyben – vagy a közelből, kis-
buszok igénybevételével utaztatva a gyer-
mekeket – könnyedén megoldható lesz. 

A tervek szerint egy 25x50 méteres fe-
dett uszoda és az azt kiegészítő tanmeden-
ce (valamint az épületben kialakítandó 
egyéb fitneszlehetőségek) mellett, egy 
25x33 méteres – vagyis vízilabda-mér-
kőzés megtartására is alkalmas – kültéri 
medence is épülne, amely a nyári idő-
szakban a strand szerepét is betölthetné. 
Az elképzelés szerint a komoly utánpót-
lás-nevelési munka mellett a szabadidő- 
és versenysportélet fellendülése várható, 
és országos vagy akár nemzetközi kitekin-
tésű sportesemények megvalósulását is 
elősegítheti az új létesítmény – akár már a 
2017-es vizes vébé ideje alatt.

(További részletek a Budai Polgár 
első és harmadik oldalán.)

A pesthidegkúti uszoda épületének külső látványterve

Az uszoda medencéi vízilabdaedzések helyszí-
néül is szolgálnak majd
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A Tanácsköztársaság kikiáltá-
sát követően Pest hi deg kúton 
is megalakult a községi mun-
kás-paraszt- és katonatanács, 
a direktóriumot a helyi szociál-
demokrata párt három tagja al-
kotta a Tanácsköztársaság 1919. 
augusztus 1-jei bukásáig. Sem a 
tanács, sem a direktórium nem 
volt forradalmi testület, igye-
kezetük a közigazgatás működ-
tetésére és a rend fenntartására 
irányult. Hatásköre azonban 
nem terjedt ki a község egész 
területére: pár nappal később 
Remetekertváros Remetehalom 
néven megalakította a maga 
munkástanácsát, direktóriumát, 
jelezve ezzel elszakadási szándé-
kát Pest hi deg kúttól.

Miután működésének doku-
mentumai hiányosan maradtak 
fenn, a megalakulás körülmé-
nyeit és pontos dátumát még 
nem ismerjük. Az 1919. április 
24-én keltezett 4. számú jegyző-
könyv azonban tényként kezeli, 
hogy a járási (pomázi) direk-
tórium elismerte őket, s ezzel 
Remetekertváros önállóságát 
Remetehalom néven tudomá-
sul vette. 

Az újonnan megalakult köz-
ség [?] vezetése, magától érte-
tődően, számtalan nehézséggel, 
akadállyal szembesült, amelyek 
csakhamar háttérbe szorították 
a (proletár-) forradalmi eszmé-
ket és lelkesedést. 

Az első nehézség mindjárt 
abból az egyszerű tényből adó-
dott, hogy ezer szállal kötődtek 
Pest hi deg kúthoz, az anyaköz-
séghez. Finoman fogalmazva: az 
elszakadási akaraton kívül sem-
mijük sem volt. Ám a politikai 
környezet 1919-ben kedvezett 
annak a törekvésnek, miszerint 
ha nincs, akkor el kell venni at-
tól, akinek van. Legalábbis meg 
kell próbálni.

Ezzel a lehetőséggel szembe-
sült Remetehalom munkástaná-
csa, amikor az első, legégetőbb 
feladatnak, a közélelmezés meg-
szervezésének megoldási lehe-

Remetehalom (proletár-) forradalma

tőségét kereste. A közélelmezést 
kiszolgáló raktár azonban Pest-
hi deg kúté volt, direktóriuma 
hosszas vita után kiutalt ugyan 
10 ezer koronát közélelmezés 
címén, de a raktárt nem volt 
hajlandó átengedni az általa el 
nem ismert Remetehalomnak. 

A feladatok összeállítása so-
rán tervek születtek többek 
között egy, a községbe vezető 
„villanyos” vasút kiépítésére, 
a villanyvilágítás bevezetésére, 
leginkább azonban vízvezeték 
építésére, mely „szükséges már 
a hygiénia szempontjából is, mert 
a nyitott kutak a fertőzést” segí-
tik elő azzal, hogy az ott „mosó 
meggondolatlan egyének” be-
tegségeiket a kútba visszafolyó 
szennyvízzel terjesztik. 

Építkezni is szándékozott 
Remetehalom munkástanácsa: 
iskolát, óvodát, munkáslaká-
sokat, miután „községünk lakói 
mind gyári munkásokból” állnak. 
Előbb azonban össze kell írni, 
hány ház és bódé van Reme-
tehalmon, mennyi lélek lak-
ja, majd el kell dönteni, hogy 
„mit akarunk építtetni..., mennyi 
anyaggal rendelkezünk”. A telek-
könyvi adatokat is be kell szerez-
ni Pest hi deg kúttól, a szükséges 
telkeket ki kell kisajátítani. Az 
építkezés sürgős – határozza el 
a munkástanács, csakhogy előbb 
el kell dönteni, a műszaki osztály 
vagy – középítkezésről lévén szó 
– a közmunkatanács hatásköré-
be tartozik-e. 

Remetehalom munkástaná-
csa ugyanis rendelkezett többek 
között közegészségügyi, mező-
gazdasági, ipari, népjóléti, köz-
igazgatási, műszaki, lakásügyi, 
közoktatásügyi osztállyal is. S 
miután ez utóbbi is megalakult, 
határozatilag végre kimondhat-
ta: „a jövőben az olyan ügyekkel, 
melyek az oktatásügyekkel” kap-
csolatosak, „ne molesztálják a 
tanácsot, mely úgy is túl van hal-
mozva munkával”.

A napi feladatok mellett to-
vábbra is foglalkozni kellett a 

leválás ügyével, amelyet Pest-
hi deg kút továbbra sem volt 
hajlandó elismerni. A döntést 
a pomázi direktóriumra bízta 
minkét fél, egyezségre azon-
ban nem jutottak. Az ered-
ménytelenséget megunva, 
Remetehalom direktóriumá-
nak elnöke érvelés helyett vá-
daskodni kezdett: kijelentette, 
Pest hi deg kút község lakói „át-
lagban” burzsoák, burzsoá a 
direktórium egyik tagja is. 

Az állítást tiltakozás követte, s 
megegyezés nem született. 

A remetehalmiak vádaskodá-
sa pedig folytatódott: a munkás-
tanács ülésén például javaslat 
született arról, miszerint fel-
ügyeljék a Pest hi deg kúti mun-
kástanács politikai ténykedését, 
s ha szabálytalanságot követnek 
el, úgy „a község egyes burzsoái a 
forradalmi törvényszékhez, mint 
túszok szállítandók be”. 

Megvádolták Schlechta Károly 
pest hi deg kúti igazgató-tanítót 
is magyarellenes ténykedés-
sel. A vád szépséghibája, hogy 
a vádló tanítónőt Schlechta ko-
rábban elbocsátotta állásából, 
s hogy férje a direktórium aktív 
tagja. S amit valójában nem le-
hetett megbocsátani Schlechta 
Károlynak: ő volt a Pest hi deg-
kúti közélelmezési hivatal elő-
adója. Remetehalom munkás-
tanácsa mindenesetre kitiltotta 
Schlechtát a „községből”. 

A nagy tervek mellett jutott 
hely a kisebb feladatok kitű-
zésére is, így például megsza-
vazták maguknak a 30 koronás 
napidíjat, mivelhogy „nemcsak a 
fizikai munka díjazandó és fárasz-
tó, hanem a szellemi munka is”, 
s eldöntötték, hogy a nélkülöz-
hetetlennek kijelentett tűzfecs-
kendő, tűzoltószertár, temető 
és temetési kocsi „socializálás 
útján” szerezhető be.

Remetehalom munkástanácsa 
és direktóriuma fennállásának 
ideje alatt nem volt képes meg-
érteni, hogy például Szögliget 
miért kíván továbbra is Pest hi-
deg kúthoz tartozni. Legfájóbb 
pedig éppen az volt számukra, 
hogy ottani elvtársaik szervez-
kedtek az elszakadás ellen. Azzal 
magyarázták a szögligetiek ra-
gaszkodásának okát, hogy onnan 
kapják többek között a tejet, a 
takarmányt. Mégis: miért olyan 
rövidlátók az új falu jövőjét ille-
tően, hiszen „az új község önál-
lósítása a hidegkúti maradiságtól 
való felszabadulást jelenti”, ami 
pedig közös érdekük. 

A Tanácsköztársaság bukása 
eldöntötte a kérdést: véget ve-
tett a nagy és kis tervek megva-
lósításának, Remetehalom ön-
állóságának. Remetekertváros 
ismét betagolódott Pest hi deg kút 
község kerületeibe, megoldan-
dó problémáival, feladataival 
együtt. Czaga Viktória

Az 1918. októberi őszirózsás forradalom győzelmét követő esemé-
nyek az év végén már Pest hi deg kúton is éreztették hatásukat. A he-
lyi történelmet alakító események az 1918. december 13-án tartott 
népgyűléssel vették kezdetüket, amikor elzavarták a faluból a köz-
ség főjegyzőjét és adójegyzőjét, december 19-én pedig lemondott a 
községi bíró, valamint a képviselő-testület. A közigazgatás működé-
séért ezután, 1919. március 31-ig, a helyettes főjegyző felelt. 
 

Remetekertvárosnak még a hatvanas 
években is falusias jellege volt
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Gazdapiac: időpontváltozás júniusban!
– A Cserkészházban (1029 Hímes u. 3.) zajló programok egyike 
ütközik a június 13-ra tervezett máriaremetei gazdapiac program-
jával annak ellenére, hogy már tavaly decemberben lefoglaltuk a 
2015-ös esztendő összes piaci napjának időpontját – tájékoztatott 
Szilágyi Zsolt, a piac üzemeltetője. – A változás, hogy június 13. 
helyett JÚNIUS 6-ÁN lesz piaci nap a cserkészháznál reggel 7-12 
óráig (Nagykovácsiban június 6. helyett MÁJUS 30-ÁN tartanak 
piacot). Az okozott kényelmetlenségért mások nevében is elné-
zést kérünk, egyben mindenkit várunk a piaci napokra a hazai 
nyár gazdag ételkínálatával és a jó hangulattal – tette hozzá.

Pályázati támogatás 
pest hi deg kúti szervezeteknek

A Föld napja alkalmából szerveztek szemétszedést a hidegkúti ön-
kormányzati képviselők és helyi civilek április 21-én. A résztvevők 
több tucat zsákot töltöttek meg mások eldobált hulladékával a Hi-
degkúti út külső szakaszán, valamint a Bánffy park és a Hűvösvöl-
gyi végállomás között, az út mentén. A kétórás szemétszüret után a 
résztvevők közös bográcsozást tartottak a Pokorny József Sport- és 
Szabadidőközpont Közösségi Terén.

Együtt a tisztább Pest hi deg kútért

Ötödik születésnapját ünnepli a Pest hi deg kúti mentőállomás 
május 30-án szombaton 10 és 15 óra között, a rendezvényre várják 
a gyermekes családokat is. Az érdeklődők bepillanthatnak a ki-
állított mentő-, rendőr- és tűzoltóautókba, megismerkedhetnek 
a – bajba jutottakért az életüket nap mint nap kockáztató – rend- 
és egészségvédelmi szakemberek munkájának szépségeivel és 
nehézségeivel. Lesz aszfaltrajzverseny, elsősegélynyújtó- és rea-
nimációs bemutató; és egy igazi katasztrófahelyzetet imitáló, iz-
galmas mentési akció is. A szervezők minden érdeklődőt várnak. 

Rendezvényre hív a mentőállomás

A Pest hi deg kúti Városrészi Önkormányzat 29 társadalmi szerve-
zet kulturális, művészeti és sportprogramjainak, illetve táborok-
nak a megvalósítását támogatja a költségvetésben biztosított 4,5 
millió forintos keret terhére. A  beérkezett pályázatok tanulmá-
nyozása és értékelése, valamint a képviselők javaslatainak megvi-
tatása után az alábbi szervezetek és pályázati programok támoga-
tásáról döntöttek a képviselők.

Szervezet neve Program megnevezésew
2015. évi 

támo-
gatás

Adyliget Barátai Alapítvány Környezetvédelmi, kulturális és sportrendezvények, közösségi helyiség 
működtetése 200 000

Art’s Harmony Szabad Művészeti 
Társaság Hidegkúti Tangó Szalon 50 000

Budai Képzőművész Egyesület Alkotótábor és kiállítások a 2015. évben 100 000

Carmine Celebrat Kórus Alapítvány
Liszt Ferenc: Missa Choralis
Egyházzenei hangverseny Baróti István emlékére
Mozart: Missa Brevis in D
megszólaltatása a máriaremetei bazilikában

50 000

Egalitás Alapítvány
Közlekedési nehézségekkel küzdő személyek szabadidős, 
közösségi programokon részvételének, közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférésének segítése – személyisegítő- és szállítószolgálattal

250 000

Grazioso Kamarazenekar – a 
Nemzeti Filharmonikusok 
Kamarazenekara Egyesület

Grazioso Zeneszalon 140 000

Hidegkúti Családi Iránytű Egyesület
Hidegkúti Karnevál
II. Hidegkúti Családi Piknik
II. Hidegkúti Sportparádé

100 000

Hidegkúti Nyugdíjas Klub 
(pénzügyi lebonyolító: Klebelsberg 
Kultúrkúria)

Farsangi, húsvéti, karácsonyi ünnepség; Autóbuszos, vonatos 
kirándulások, gyógyüdülések; klubnapok, névnapok; színház-, 
múzeumlátogatás

250 000

Hidegkúti Sport Club
Nyári sporttáborok; Komáromi István Emléktorna; Narm István 
Emléktorna; Szezonzáró Családi Torna; Nyári Nagypályás Torna; II. 
Kerület Kupa; Pokorny József Emléktorna; Évzáró családi rendezvény

300 000

Hubay Jenő Társaság
Évfordulók nyomában 2015.
Tudományos előadás; Skandináv zeneest; A Nagy Magyar 
Hegedűiskola – koncert

50 000

Keresztények Segítsége Alapítvány Tizenöt éves a Meglepetés Színház – az interaktív bibliai rögtönzések 
színháza – „A Gyógyító Biblia” 50 000

Községház utcai óvoda és 
tagóvodájának gyermekeiért 
Alapítvány

Egészségnap 50 000

Magyar Csodaszarvas Egyesület Jótékonysági tábor kárpátaljai magyar fiatalok részére 50 000

Ófalui Plébánia IV. Remény kis emberei fesztivál 280 000

Pest hi deg kúti Evangélikus 
Egyházközség Könyvfaló Klub nyári olvasótáborral 60 000

Pest hi deg kúti Helytörténeti Kör 
(pénzügyi lebonyolító: Klebelsberg 
Kultúrkúria)

A „Pest hi deg kúti Nemzeti Bizottság jegyzőkönyvei 1945-1946” című 
dokumentumkötet megjelentetése 60 000

Pest hi deg kúti Német Nemzetiségi 
Alapítvány

Hősök napja; templombúcsú és német nemzetiségi nap; utcabál; 
Gercse-búcsú 100 000

Pool’n’Roll SE – ROLL DANCE 
Budapest Kerekesszékes Kombi 
Táncegyüttes

Kombitánccal a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségéért 100 000

Pro Spiritusz Alapítvány 
(1000. sz. Szent Korona  
Cserkészcsapat)

A) Tábordíj-támogatás, kirándulási támogatás, táborozási kellékek, 
egyenruha-vásárlás, jutalmazás
B) A frekventált pest hi deg kúti közterületek folyamatos tisztán tartása

300 000

Remete Kulturális és Sport 
Egyesület  

Duna-kupa kenuverseny; családi kenutúra; családi tábor; szilveszteri 
családi focikupa; Beszélgetések a könyvtárban; túlélőtorna; népdal- és 
néptánckör

280 000

Spirituart Jóga Alapítvány Egészségmegőrző programok kommunikációs fejlesztése 50 000

Szent Korona Társaság „Szent Korona Mindnyájunkért” találkozó 2015 50 000

Széphalom Alapítvány Közösségi tér az Ökumenikus iskola udvarán 150 000

Széphalom Jézus Szíve Plébánia IX. Szövetség az életért tábor 230 000

Szövetség a Fiatalokért Alapítvány Pest hi deg kúti gyerekek táboroztatása,
Mikulás-ünnepség 300 000

Tabulatúra Régizene Egyesület 15 éves a Tabulatúra régizene-együttes 50 000

TERE-FERE Polgári Nyugdíjas Klub 
(pénzügyi lebonyolító: Klebelsberg 
Kultúrkúria)

Kirándulások, múzeumlátogatások, megemlékezések, összejövetelek, 
beszélgetések 250 000

Vidék-Város Kapcsolatért 
Alapítvány Gazdapiac a pest hi deg kúti közösségért – 2015 50 000

Zenede Művészeti Alapítvány
Könnyűzenei koncert; A Zenede IX. Művészeti Fesztiválja; néptánc- és 
népzenegála; balett- és moderntáncgála 2015, összművészeti tábor; 
tematikus szülő-tanár est, adventi koncert

250 000

4 200 000
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A piknik megálmodója és fő 
rendezője idén is a Hidegkúti 
Családi Iránytű Egyesület volt, 
amelynek tagjai célul tűzték 
ki, hogy minden év áprilisá-
ban kicsalogatják otthonaikból 
szomszédaikat, és egy kötetlen, 

II. Hidegkúti Családi Piknik, avagy Egyedül  nem megy…

Április 25-én szombaton, csodaszép, napsütéses tavaszi délutá-
non rendezték meg a II. hidegkúti Családi Pikniket, amelyhez a 
helyszínt – folytatva a tavaly megkezdett hagyományt – ismét a 
Geli Lakberendezési ház biztosította. 
 

beszélgetős családi délutánra 
invitálják őket, ahol az ismerke-
désen túl a kerületünkben élő, 
a kultúra és az előadóművészet 
különböző ágait képviselő 
művészekkel és csoportokkal 
is találkozhatnak egy-egy rö-

Sokan éltek a lehetőséggel, és a 
helyszínen kiváltották a ked-
vezményes vásárlásra jogosító, 
népszerű II. Kerület Kártyát

Láng Zsolt polgármester a Geli Lakberendezési 
Ház előtt a Gelencsér családdal

Igazi piknikhangulat várta a látogatókat
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II. Hidegkúti Családi Piknik, avagy Egyedül  nem megy…

KÖNYVELÉS
Egyéni és társas 

vállalkozások teljes 
körű könyvelése és 

bérszámfejtése, 
valamint 

magánszemélyek 
SZJA-bevallásainak 

elkészítése.

Tel: (06 20) 463-9358

Nézze meg termékeinket!
 Többek között az új gam-
ma amino vajsav  (GABA) tartal-
mú, csíráztatott barna rizs alapú 
funkcionális termékek már meg-
vásárolhatók!

A Príma Gourmet Ház 
Hidegkúton 

most kezdte forgalmazni a teljes 
termékcsaládunkat. Próbálja ki!

www.biogreen.hu

vid színpadi fellépés erejéig. 
A  rendezvény fővédnöki tisz-
tét, mint az egyesület számos 
korábbi programján, most is 
Láng Zsolt polgármester vállal-
ta, aki a végén őszinte elisme-
réssel és büszkeséggel beszélt a 
tíz lelkes civil hölgyről, akinek 
a tavalyi piknik és sportparádé 
után, harmadszor is sikerült – 
a Geli Lakberendezési Kft.-vel 
karöltve – több száz embert 
megmozgatnia a kerületben. 
A  piknik díszvendége ezúttal 
Kondor Katalin volt, aki hideg-
kúti polgárként a városrész 
kulturális kezdeményezései-
nek aktív és lelkes támogatója, 
amiről a Kultúrkúriában veze-
tett Portré+ című beszélgetései  
is tanúskodnak. 

A rendezvényt – szintén ha-
gyományosan – a Kiss Zenede 
ifjú muzsikusainak és tánco-
sainak műsora nyitotta meg, 
akiket egymás után követtek a 
színpadon a tavalyról már is-
mert, vagy az idén debütáló 
fellépők. Volt ott minden, mi 
szem-szájnak ingere: magyar, 
spanyol, brazil és afrikai tánc; 
akrobatikus fitnesz, rock’n 
roll és capoeira; komoly és ko-
molytalan zene; pop-, rock- és 
blueskoncert; Mini Ridikül 
Szalon és petanque; kutyák és 

kutyás kvíz; lufilány és kerá-
mia; Magház baba-mama sátor 
és családi bringafutam; tombo-
la és zsákbamacska. A sikerért 
külön köszönet illeti a Deutsche 
Schulét a hangosításért, a Café 
Molkát a sok finomságért, 
amellyel telerakta a piknikko-
sarakat, a Mi2en Lakberende-
zési Boltot a „piknikszigetek” 
felöltöztetéséért, a Klebelsberg 
Kulturkúriát a sörpadokért és 
a székekért, a sok-sok helyi 
vállalkozót, boltot, vendéglőt 
és cukrászdát a tombolanyere-
mények felajánlásáért. És min-
denekelőtt a lelkes közönséget, 
amely nélkül a rendezvény nem 
jöhetett volna létre. Szalay 
Kriszta és Cserna Antal meg is 
énekelte pikniken: „Hogy együtt 
tudjunk mulatni, a tudnivaló ez, 
csak ennyit kell, hogy megjegyezz: 
egyedül nem megy, egyedül nem 
megy. Egyedül nem megy”.

A tíz hölgy – Apjok Ildi, 
Csikváry Kriszti, Dömötör Betty, 
Kazinczi Niki, Keömley Anna, Ko-
vács Ági, Lendvai Edit, Magyarfi 
Timi, Nagy Petra és Simon Judit 
–, miután másodszor is meg-
piknikeztette Pesthidegkutat, 
máris készülődik a következő 
eseményre, a szeptember 12-én 
megrendezendő II. Hidegkúti 
Sportparádéra.

Hol-Mi-Vásár a Kultúrkúriában
Bolhapiacot tart MÁJUS 30-ÁN szombaton 9–12 óra között 
a Klebelsberg Kultúrkúria Vinotékájában (1028 Templom 
utca 2-10.) a Budaligeti Polgári Kör. Az árusításhoz előzetes 
bejelentkezés szükséges, helyfoglalás 8 és 9 óra között. 
A vásár keretében továbbra is gyűjtenek régi használati 
eszközöket és archív dokumentumokat egy leendő Pest-
hi deg kúti Helytörténeti Közgyűjteményhez. A felajánlott 
anyagok regisztrálásáról, tárolásáról vagy másolásáról 
gondoskodnak, illetve a felajánlókkal megállapodást köt-
nek. További információ és jelentkezés: Simon Imre, tel./
fax: 376-9325, mobil: (06 30) 997-4912, (06 20) 328-6585, 
e-mail: imericus3@t-online.hu.

Az esemény lehetőséget biztosított arra, hogy a helyi 
közösségek a színpadon is bemutatkozhassanak

AjánDÉK A KuTyATARTóKnAK
Pórázra vagy nyakörvre csa-
tol ha tó, a II. kerület címerével 
ellátott tartódobozt és bele való 
kutyapiszokgyűjtő nejlonzacskót 
ad az önkormányzat azoknak a 
gazdáknak, akik regisztrálják házi 
kedvencüket. A dobozkákat Pesthi-
degkúton ügyfélfogadási időben 
(hétfőn 13.30–18-ig, szerdán 8–16-
ig, pénteken 8–11.30-ig) a Hideg-
kúti Rendészeti Központban (1028 
Rezeda utca 10.) lehet átvenni. Az 
adatlapon fel kell tüntetni a nevet, 
címet, a kutya nevét és csipszámát.
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Telefon: +36 309 311 166
www.kertvarositarsashaz.hu

1029 Budapest, Kertváros u. 76.             

IDEÁLIS GYÓGYÁSZATI, SZÉPSÉGÁPOLÁSI CÉLOKRA
– VAGY BÁRMILYEN IRODAI TEVÉKENYSÉGRE!

RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNNYEL
ELADÓ AZ UTOLSÓ EGYSÉG
A KERTVÁROSI TÁRSASHÁZBAN!

•	 Utcai	bejáratú	földszinti	82m2-es	iroda	és	17m2	terasz	 		33.680.000,-Ft	+áfa
•	 Kizárólagos	használatú	165m2	kert	 	 3.250.000,-Ft	+áfa	helyett:	0,-Ft
•	 Zárt	dupla	parkoló	a	kertben	 	 	 	 	 				1.540.000,-Ft	+áfa
	 	 	 Összesen:		 		35.220.000,-Ft	+áfa
	 	 	 	 	 	 											(bruttó	44.730.000	Ft)

•	 Szerkezetkész	állapot,	hűtés-fűtés,	kizárólagos	kerthasználat,
	 déli	fekvés,	teraszok,		A+	épületenergetika	
•	 Kiváló	megközelítés,	infrastruktúra	és		bérbeadhatóság;	értékálló	befektetés.

 Hmm...

Ez tényleg 

megéri!

Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek és nem képezi adásvételi szerződés alapját!


