
„Miénk itt a tér”
A sportcentrum mellett közösségi tér is várja a hidegkútiakat a Szabadság utcában

A múlt hétvégén átadott Szabadság utcai 
sportközpont – a hozzá tartozó, most hétvé-
gén felavatandó szabadidős közösségi térrel 

– egy olyan hely, ahol a legkisebbektől a leg-
idősebbekig mindenki talál magának spor-
tolási és kikapcsolódási lehetőséget. A köz-

pont az utánpótlás-nevelés kerületi bázisa, 
és egyben a hidegkútiak kedvenc találkozási 
helye lesz. (Folytatás a 3. oldalon)

11.00
A Pesthidegkúti Közösségi Tér
ünnepélyes átadása
Beszédet mond:
Dr. Láng Zsolt polgármester 

11.15
A Ghymes együttes gyermekkoncertje

A koncertet követően mindenkit 
szeretettel meghívunk egy tál meleg 
étel elfogyasztására, amelyet a nap 
folyamán a hidegkúti civil szervezetek 
közösen készítenek el.

A II. Kerületi Önkormányzat tisztelettel 
meghívja Önt és családját a
Pesthidegkúti Közösségi Tér

ünnepélyes átadására.

Helyszín: Pesthidegkút, Szabadság u. 57.
Időpont: 2014. szeptember 6., szombat 11.00 óra
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2. OLDAL KÖZÉRDEKŰ hIDEGKÚTI POLGÁR

K Ö Z É R D E K Ű  A D A T O K

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, szerkesztoseg@budaipolgar.hu)

Főszerkesztő: Tóth Ildikó (toth.ildiko@budaipolgar.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 (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.

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
pesthidegkúti 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

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

Majorossy Imréné
A VÖK külsős tagja, Fidesz–KDNP

előzetes időpont-egyeztetés:
06 30 346-8045 

BudApest FővÁRos koRmÁnyHivAtAlA ii. keRületi HivAtAlA

Kihelyezett Iroda Pesthidegkút 
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

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

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

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat 1992-ben alapította a Kle-
belsberg Kuno-díjat, azzal a hagyományteremtő szándékkal, hogy a 
pesthidegkúti közélet egy-egy kiemelkedő alakját – akiknek élete és 
munkássága példaként állítható a kortársak és a jövő nemzedékei elé – 
évről évre az egykori kultuszminiszter nevével fémjelzett emlékplakettel 
és az ezzel járó pénzjutalommal tünteti ki. A díjat minden év novembe-
rében, a Klebelsberg Napok keretén belül adják át. A Pesthidegkúton élő 
vagy tevékenykedő és a kitüntetésre érdemesnek tartott személyre tett 
lakossági javaslatokat – a jelölt rövid méltatásával együtt – a Pest-
hidegkúti Közösségi Házba (1028 Budapest, Máriaremetei út 37.) 
vagy a szentirmai.mate@masodikkerulet.hu 
e-mail címre kérjük eljuttatni 2014. szep-
tember 29-ig.

Pesthidegkúti 
Városrészi
Önkormányzat

Jelölés a 2014. évi Klebelsberg-díjra
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A régi hagyományokat felelevenítve ünnepelték Pesthidegkúton 
Szent István napját. A  Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetségé-
nek és a Szent Korona Domb Őrzőinek ünnepsége szentmisével 
kezdődött. A  máriaremetei bazilikában Esterházy László plébá-
nos a szertartás keretében megszentelte a nemzetiszín szalag-
gal átkötött kenyereket, amelyekkel az ünneplők a Szent Korona 
Dombhoz vonultak. A domb őrzőinek nevében Korényi Zoltán 
köszöntötte a résztvevőket, majd Várhegyi Lehr György, a Sárkány 
Lovagrend nagymestere ismertette a hallgatósággal a lovagrend 
történetét és megemlékezett a nemrég elhúnyt Csáky Ferenc 
nagyváradi tanárról, lovagtársukról. Az ünnepség keretében 
megszegték a szentelt kenyeret, amelyből minden résztvevőt 
megkínáltak. Az ünnepségen részt vett Varga Mihály nemzetgaz-
dasági miniszter, országgyűlési képviselő, az önkormányzat ne-
vében pedig Láng Zsolt polgármester, Csabai Péter, a Pesthidegkúti 
Városrészi Önkormányzat elöljárója, valamint Makra Krisztina 
önkormányzati képviselő. A megemlékezés végén a jelenlévők a 
hagyományokhoz hűen elhelyezhették a magukkal hozott marék 
földet a Szent Korona Dombon. Föld érkezett Nagyváradról, Ver-
secről, Marosillyéről, Tusnádról és Gyimesbükkről, valamint víz 
a Tatros folyóból. Mára már több, mint ezerre tehető azoknak a 
Kárpát-medencei helységeknek a száma, amelyek ezáltal is erő-
sítik a nemzeti összetartozást.

Kenyérszentelés Máriaremetén



2014. szeptember 5. ÖNKORMÁNYZAT 3. OLDAL

MŰfüvEs spORTpályáK bÉRElhETőK. A Kerület Kártya-tulajdonosokat 10% kedvezmény illeti. A fo-
cipályák bérlésével kapcsolatban Mundrusz Tamás ad felvilágosítást. Telefonos elérhetősége: 06 70 335-6282.

Szerkesztőségünket levélben és 
telefonon is keresték a kerületiek 
a Hármashatár-hegyi repülőtér-
rel kapcsolatban. Csabai Péter, a 
Pesthidegkúti Városrészi Önkor-
mányzat elöljárója lapunknak azt 
nyilatkozta, hogy egyes politiku-
sok a kampány hevében nem ri-
adnak vissza attól, hogy valótlan 
dolgokkal, rémhírekkel riogas-
sák a kerületi polgárokat. Az elöljáró hang-
súlyozta: a Hármashatár-hegyi repülőtér te-
rületét a Műegyetemi Sportrepülő Egyesület 
bérli a  tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től. A  kettejük 
között kialakult jogvitához a II. Kerületi Ön-
kormányzatnak nincs köze.

Rémhírekkel riogatnak Hidegkúton
Fel sem merült, hogy beépítenék a Hármashatár-hegyi repülőtér területét

Az utóbbi hetekben több olvasónk is ér-
deklődött a hármashatár-hegyi repülőtér 
sorsáról, ezért lapunk utánajárt a repülő-
tér körül keringő híreknek. Csabai Péter, 
a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat 
elöljárója a lapnak elmondta: az elmúlt 
nyolc évben a II. Kerületi Önkormányzat-
nál soha nem merült fel az egyébként 
természetvédelmi terület beépítése.
 

Az elöljáró leszögezte: a Láng 
Zsolt polgármester által irányí-

tott önkormányzat az elmúlt nyolc évben 
egyetlen belterületbe vonást sem engedé-
lyezett Pesthidegkút területén, és a jövő-
ben is ehhez kívánja tartani magát. A  re-
pülőtér területének nagy része egyébként 
a Natura 2000 természetvédelmi besorolás 
védettsége alá tartozik, amely eleve kizár-

ja ezen területek mindenfajta beépíté-
sét. A  II. kerület vezetése számára fontos, 
hogy amennyiben a jövőben esetleg nem 
repülőtér üzemel a helyszínen, a területet 
a kerületi polgárok és az odalátogatók to-
vábbra is korlátozás nélkül tudják használ-
ni – pihenésre, sportolásra vagy bármilyen 
más szabadidős tevékenységre – mondta 
Csabai Péter elöljáró.

Sport, játék, szabadidő Pesthidegkúton
(Folytatás az első oldalról)

Múlt hétvégén Láng Zsolt polgármester 
adta át a Szabadság utcai Sportközpont 
labdarúgópályáit. A  hidegkútiak szept-
ember 6-án vehetik birtokba – mellette 
– az ingyenes sportolási és kikapcsolódási 
lehetőségeket biztosító közösségi teret. 
A téren a felnőtteket például gumitéglával 
borított, kültéri fitnesz-játszótér fogadja. 
A területet egy csaknem 400 méteres fu-
tópálya veszi körül. Az ízületeket kímélő, 
gumiburkolatú, ellipszis alakú futókör a 
sportosabb fiatalok és az idősebbek szá-
mára egyaránt kiváló, hiszen sík területre 
épült. A  lehetőségek tárházát gazdagítja a 
petanque-pálya, valamint a kültéri ping-

pong- és sakkasztalok is. Mellettük kerti 
szaletlik, vagyis tetővel fedett pihenőpa-
dos asztalok állnak, ezenkívül bográcso-
zásra kijelölt hely is található a területen.

A piciket rugós kültéri játékok várják. 
A  futókörön belül egy közepes méretű – 
40x70 méteres – füves focipálya is elterül, 
amelyen izgalmas családi „bajnokságot” 
lehet rendezni. A  szintén itt található – 
egykor katonák által épített – faházat fel-
újították, továbbra is ez a ház ad otthont a 
Pokorny József-emlékszobának. (A szoba 

a Hidegkúti Sport Club feledhetetlen ve-
zetőjének életútját mutatja be.) 

A közösségi tér mellett összesen négy 
műfüves pálya működik majd, három ki-
sebb focipálya, és egy nagy focipálya, vi-
lágítással, fogóhálókkal, kerítéssel, és egy 
150 személyes mobillelátóval. NZSA

időszak kispálya/fedett kispálya nagypálya

6.00–10.00 7000 Ft/11 000 Ft 11 000 Ft

10.00–16.00  8000 Ft /12 000 Ft 12 000 Ft 

16.00–22.00   9000 Ft /13 000 Ft 14 000 Ft

Hétvégén 06–22  8000 Ft /12 000 Ft 13 000 Ft 

A Hidegkúti Sportközpont focipályáinak bérleti díjai egy órára. 2014–2015-ös évad, a meghirdetett 
árak tartalmazzák az áfát.

TOvábbi infORMációK:
tel.: 392- 0860, web: info@kulturkuria.hu,

e-mail: mundrusz.tamas@kulturkuria.hu.

Hétfőtől vasárnapig reggel 7 órától este 21 óráig tart nyitva.  
A közösségi tér sport- és játszóeszközei ingyenesen vehetők igénybe.

Csabai Péter
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Ismét fesztivállal búcsúzott
Az utolsó augusztusi hétvége szeszé-
lyes időjárása sem vette el szerencsére 
sokak kedvét attól, hogy kilátogas-
sanak a Klebelsberg Kultúrkúriába, 
és kedvükre szemezgessenek a XVI. 
Pesthidegkúti Nyári Művészeti Fesztivál 
jobbnál jobb programjaiból. Gyerekek 
és felnőttek egyaránt találhattak ér-
deklődésüknek és ízlésüknek megfelelő 
színházi, zenei és egyéb műsorokat, 
kóstolhattak különleges finomságokat, 
és vihettek haza egy-egy népművészeti 
vagy kézműves vásárfiát.

Szabó Magda: Szigetkék mesejátékát
a Zentai Magyar Kamaraszínház adta elő

A felvidéki Écsi Gyöngyi mesemondó régóta 
visszatérő kedves vendége a fesztiválnak

Ilyés Szabó Anna a felnőtteknek 
mondott esti mesét

A fesztivál zárásaként Tamási Áron: Vitéz lelkek című 
előadását láthattuk a marosvásárhelyi Spectrum Színház 
és a Bekecs Néptáncegyüttes vendégjátékábanA fesztivál alatt népművészeti és kézműves 

munkákat is megcsodálhattunk

A kaktusz virága című 
vígjátékot ezúttal a szolnoki 
Szigligeti Színház hozta el 
Hidegkútra

Gulyás László vándormuzsikus 
volt a hétvége játékmestere A fesztivál baráti beszélgetésekre is lehetőséget nyújtott
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  a nyár Pesthidegkúton

Rúzsa Magdi adta a fesztivál nyitókoncertjét

Detvay M. Marcella és Klepoch Ernő Mozart G-dúr 
duóját adta elő az ófalui templomban A Makám együttes Ákom-bákom című műsora az egész családnak szólt

Weöres Sándor megzenésített verseit a nagyváradi Szigligeti Színház 
Lilliput Társulata tolmácsolásában hallhattuk

Az Old Boys zenéjére néhányan még 
táncra is perdültek Fo
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A Pesthidegkúti Művészeti 
Fesztivál keretében horgász-
versenyt rendezett a Kul túr-
kúria. A szokatlanul hűvös 
idő ellenére sok sporthorgász 
vett részt az augusztus 27-ei 
eseményen a Hidegkúti Hor-
gásztónál. A kora estig tartó 
verseny eredményhirdetésén 
Dolhai István, a horgászta-
vat üzemeltető Kultúrkúria 
igazgatója hangsúlyozta: 
még többen jelentkeztek a 
versenyre, mint előző meg-
mérettetésre, és több hal 
is akadt horogra. A díjakat 

Csabai Péter, a Pest hidegkúti 
Városrészi Önkormányzat 
elöljárója adta át az első 
három helyezettnek.

A harmadik helyezett 
Szelicsán Miksa lett, aki 10 
alkalomra szóló horgászbér-
letet nyert, a második helye-
zett Nagyvári Dávid húszszor 
pecázhat ingyen a hidegkúti 
tavon. Dávid Ágoston fogta 
a legnagyobb, 4 kilós pon-
tyot, amivel elnyerte a fő-
díjat: fél évig látogathatja 
térítésmentesen a közkedvelt 
létesítményt. 

Sporthorgászok versenye a hidegkúti tónál

DáviD ágOsTOn
– Nagykovácsiban lakunk, de 
gyakran járok ki a Hidegkúti 
Horgásztóhoz. Nyáron is ott 
voltam a horgásztáborban, 
és remek horgászpraktiká-
kat sajátítottam el. Tizen-
egy éves vagyok, három éve 
horgászom. A horgászatnak 
a sport-jellegét szeretem, a 
kifogott halakat mindig visz-
szaengedem a vízbe.
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Adyliget szobrai

A lakatosmester 1904. augusztus 23-án 
vette meg a Maros utca 21. számú ingat-
lant Ernst Frigyes Adolf kereskedőtől, 
„ámokfutását” azonban csak 1908. jú-
nius 22-én kezdte, amikor a Magyar Or-
szágos Központi Takarékpénztártól felvett 
negyvenezer korona kölcsönt, és biztosí-
tékként a jelzálogot a Maros utcai házára 
jegyeztette be.

1909. április 22-én megvásárolta a Bors 
utca 18. számú üres házhelyet Friedlander 
Miksától, július 7-én pedig 180 ezer ko-
rona hitelt kért, amelynek fedezete ez a 
telek lett. Október 29-én a kölcsönből 
„bekebelezte” a négy tulajdonos birtoká-
ban lévő Bors utca 16. számú ingatlant is. 
A következő év tavaszán a lakatosmester 
erre a telekre igényelt 195 ezer korona 
hitelt ötvenéves futamidőre.

1911. január 25-én felvásárolta Eberhard 
Anna hagyatékát, a Mozdony utca 12. szám 
alatti házat, amelyen 13 örökös osztozott 
volna. Még ezen a nyáron 130 ezer koronás 
kölcsönt vett fel 100 félévi törlesztésre a 
Budai Általános Takarékpénztártól, illetve 
a Pesti Magyar Kereskedelmi Banktól, a 
biztosíték ezúttal a Mozdony utcai házra 
jegyeztetett be. 

Heil Vilmosnak 1912. április 23-án a 
Budai Általános Takarékpénztár újabb 
160 ezer korona hitelt engedélyezett, 
jelzálogként a Városmajor utca 27. alatti 
házat terhelték meg. Augusztusban Óbu-
dán egyholdas kertet és nyaralót vásárolt, 
szeptemberben önként el akarta árverez-

Heil Vilmos és a Remete üdülőlak története
heil Vilmos János budai építő-lakatosmester a XIX–XX. század fordulóján a II. kerület-
hez tartozó Corvin téren lakott feleségével, Daubner Idával. A házak adásvételével is 
foglalkozó iparos építette fel Pesthidegkút mára szinte teljesen elfeledett, de egykor 
nagyon népszerű szállóját, a Remete üdülőlakot egy hatalmas kert közepén.
 

tetni Mozdony utcai házát 100 ezer koro-
náért, de nem akadt rá vevő. 

A korábbi lakatosmester 1914 ápri-
lisában már pesthidegkúti magánzó és 
háztulajdonos. Ekkorra épült fel a sze-
cessziós stílusú, kétemeletes, manzárd-
tetős Remete üdülőlak. A park kapuja a 
Hidegkúti útról nyílt, a két oldalán lévő 
lámpatartóban a helyi szájhagyomány 
szerint piros fény világított – a kertbe 
rejtett épület ugyanis a Balázs vendéglő 
garniszállója volt.

A következő években Heil Vilmos 
megint 100 ezer korona bankhitelt kért, 
a biztosíték a pesthidegkúti ház lett. 1916-
ban elcserélte az óbudai nyaralót egy pesti 
házra, pontosan 100 ezret fizetve a kü-
lönbözetért. Az első világháború alatt 
azonban anyagilag összeroppant. 1918. 
január 12-én felkereste dr. Rónay Károly 
közjegyzőt, hogy három ingatlanát 470 
ezer korona kikiáltási áron a legtöbbet 
ígérőnek önkéntes árverésen adja el. Ké-
sőbb megvált két másik háztól is 153 ezer 
koronáért, a Remete üdülőlakot 1929-
ben, nem sokkal Heil Vilmos halála előtt 
az Országos Társadalombiztosító Intézet 
vette meg.

Itt kezdte meg működését a Pesthideg-
kúti Munkáskórház, amely olyan szana-
tórium volt, amelynek fűtését részben 
termálvízzel oldották meg. A  második 
világháború után a rossz higiénés kö-
rülmények, az ellenőrizetlen ételek, az 
orvosi eszközök hiányos sterilitása miatt 

elszaporodott a fertőző májgyulladásos 
megbetegedések száma. Szükségmeg-
oldásként hepatitis-kórházzá alakítot-
ták az államosított OTI szanatóriumot, a 
szűkös épület mellett egy kúracsarnok is 
volt, ahová ki tudták fektetni a betegeket. 
A kórház a budapesti egészségügyi ellátás 
újjászervezéséig, a járványkórházi osztá-
lyok rekonstrukciójáig működött Pesthi-
degkúton. 

Ezután a Fővárosi Tanács az elmeosztá-
lyok túlzsúfoltságának csökkentése érde-
kében a hepatitis kórházzá változtatott, de 
ennek a célnak nem megfelelő elöregedett 
épületet átadta a Szent János Kórháznak. 
A legszükségesebb javítási és foltozó-ta-
tarozási munkák végeztével 1969-ben 130 
ággyal nyílt meg a Pesthidegkútra kihelye-
zett gerontopszichiátriai osztály. 

A gerontopszichiátriai osztály betegeit 
a Szent János Kórház pszichiátriai osz-
tályának orvosai látták el. Vezetőjük dr. 
Simon Tibor volt, egy adjunktus és két 
segédorvos végezte az orvosi feladatokat. 
Az egykori Remete üdülőlakot azonban 
rossz műszaki állapota miatt lebontották, 
és helyette egy új, szocreál stílusú épü-
letet emeltek, amelyet 1978-ban adtak 
át. A kórházi részleg 140 beteg ellátására 
létesült, megnyitásával megszűnt az idős-
kori pszichiátriai jellege. Napjainkban 
Pesthidegkúti Rehabilitációs Pszichi-
átriai Osztály néven működik, Pozsonyi 
utcai főbejárattal.

VErrASZtó Gábor

Az egykori épületet a hetvenes években el-
bon tották. A piros lámpás kapu azonban még 
helyén áll.
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Hónapokig hiába várt a kerület a szakhatósági engedélyekre
Szeptember végére kész lesz a kiszélesített Kelemen László utcai híd és az új csomópont

A kerület idei költségvetésében a pénz ren-
delkezésre állt, a tervek is elkészültek, a II. 
kerület is készen állt a munkálatok elkezdé-
sére. Azok azonban mégsem kezdődhettek 
el hosszú hónapokon keresztül. A kivitele-
zéshez ugyanis – törvényben előírt módon 
– számos szakhatóság hozzájárulását kell 
beszerezni. Az engedélyek kiadását több 
felügyelet, teljesen indokolatlanul hónapo-
kig elhúzta, nem gondolva arra, hogy emiatt 
a tervezettnél jóval később, szinte a tanévvel 
együtt kezdődhetnek csak el a munkálatok. 
Az önkormányzat eredeti szándéka az volt, 
hogy a hídszélesítéssel megvalósuló kapa-
citásbővítő beruházás és az új közlekedési 
csomópont kiépítése az iskolakezdésre ké-
szüljön el. A Polgármesteri Hivatal munka-
társai időben elindították az ügyintézést, de 
arra nem számítottak, hogy az engedélyezé-
si eljárás során alig lesz olyan hivatal, amely 
a törvényi elírások szerint időre elküldi 
a hozzájárulását. Volt olyan szakhatóság, 
amelynek az engedélyére három felesleges 
hónapot kellett várni – tájékoztatta lapun-
kat Keszei Zsolt, a Beruházási és Városüze-
meltetési Iroda vezetője.

– Miután kiderült, hogy az engedélyezte-
tés miatt csak augusztus végén kezdődhet 
meg a híd átalakítása, döntenünk kellett, 
hogy elhalasszuk-e a beruházás megkezdé-
sét jövő nyárra, vagy vállaljuk a közlekedést 
átmenetileg megnehezítő szeptemberi, 
azonban csak 6 hétig tartó munkavégzéssel 
járó nehézségeket – vázolta Dankó Virág al-
polgármester az önkormányzat vezetésének 
dilemmáját. – Azt kellett mérlegelnünk, 
hogy Hűvösvölgyi úton rendszeresen köz-
lekedők, köztük sok ezer hidegkúti számára 
melyik a jobb megoldás. Ha várunk még egy 
évig, akkor az idei tanév következő 9 hónap-

TÖbb AlTERnATív úTvOnAlAT is KiAlAKíTOTT az önkormányzat, hogy enyhítse a torlódást a Hűvösvölgyi úton és a kör-
nyéken: • A hűvösvölgyi útról a volt katonai akadémia bejárata előtti szervizútra kanyarodva, majd onnan a Hidász utcán 

keresztül lehet eljutni a Pasaréti útra. • A Pasaréti útról a Hűvösvölgyi útra a Hidász utcán keresztül kanyarodhatnak ki. 
• hűvösvölgy felől érkezők a balra bekanyarodhatnak a Riadó utcába, amelynek elején megnyitották a hidat. A forgalom itt 
a Pasaréti út felé egyirányú. • A Csatárka út–Kapy utca irányából érkezők, valamint Hűvösvölgy és Pest hidegkút felé tartók a 
Pasaréti téren át a Pasaréti út–Páfrány utca–Vadaskerti utca útvonalon is elérhetik a Hűvösvölgyi utat. Visszafelé ugyanez 
az útvonal választható. • Azok számára, akik Kurucles fele tartanak, lekanyarodó sávot alakítottak ki a Bognár utcában, 
ahová balra nagy ívben lehet bekanyarodni. • A 61-es villamosok vonalán időszakosan lesz vágányzárra lehet számítani.
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A Hűvösvölgyi útról a volt katonai akadé-
mia bejárata előtti szervizútra kanyarod-
va, majd onnan a Hidász utcán keresztül 
lehet eljutni a Pasaréti útra.
A Pasaréti útról a Hűvösvölgyi útra a Hi-
dász utcán keresztül kanyarodhatnak ki.

Hűvösvölgy felől érkezők balra beka-
nyarodhatnak a Riadó utcába, amelynek 
elején megnyitották a hidat. A forgalom 
itt a Pasaréti út felé egyirányú.

Az elmúlt napokban több olvasónk 
érdeklődött szerkesztőségünkben, hogy 
miért pont most kezdték el a Kelemen 
László utcai híd kibővítését, miért nem 
a nyáron dolgoztak rajta? hiszen emiatt 
az eddigieknél is nagyobb dugók vannak 
a hűvösvölgyi úton. Megtudtuk, ko-
moly fejtörést okozott az önkormányzat 
vezetésének ennek a kapacitásnövelő 
hídszélesítésnek és az új közlekedési cso-
mópont megépítésének az elkezdése. 
 

jában is marad a zsúfoltság, és a reggeli és 
esti órákban továbbra is csak lépésben lehet 
haladni. Vagy az átmenetileg kellemetle-
nebb, de hatékonyabb és gyors megoldást 
választjuk. Alaposan, minden érvet sokszor 
átgondolva arra jutottunk, hogy a térség 
közlekedési gondjainak megoldása nem ha-
lasztható tovább. Bízom benne, hogy miután 

megépül az új csomópont, a most időnként 
bosszankodó arra közlekedők megértik, 
hogy ezzel a néhány hetes fennakadással az 
ő érdeküket szolgálja az építkezés. Szeret-
ném, ha minden II. kerületi és ezen belül 
a hidegkútiak is éreznék: miattuk és értük 
dolgozunk, és a türelmüket szeretnénk kér-
ni még ebben a néhány hétben.
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Alig 15 percre Öntől, várjuk sok szeretettel a már 20 éve működő

Opel
márkakereskedés és márkaszervizünkbe, valamint

Chevrolet
márkaszervizünkbe, Budakeszin.

Tel.: 06 23 451-749
Opel és Chevrolet teljeskörű értékesítési és márkaszerviz szolgáltatások. 

Márkafüggetlen szolgáltatások: • Szerviz és karosszériajavítás 
biztosítási ügyintézéssel. • Műszaki- és eredetvizsga motorkerékpár, 

utánfutó, tehergépkocsi 3,5 t-ig – AZONNAL.

Előzetes időpontegyeztetés esetén a gépkocsi megvárható!

Nem hagyjuk magára!Nem hagyjuk magára!

Június 22-én rendezte meg a BUKET (Bu-
dai Képzőművész Egyesület) a II. Kerületi 
Önkormányzat, a Klebelsberg Kultúrkúria 
és a helyi vállalkozók támogatásával a 
VII. Pesthidegkúti Festőversenyt.

A versenykiírásra közel harminc 
résztvevő jelentkezett, akik napfényes, 
kellemes időben festhették meg képüket 
a II. kerület szépségeiről. A három festő-
művészből álló zsűri – Benedek Ottilia, 
Giczy György és Nagy Imre Gyula – az 
egész napos munkát követően értékelte 
az alkotásokat, és rangsorolás nélkül ti-
zenegy alkotónak ítélt oda tárgyjutalmat, 
melyet a festményekből rendezett kiállí-
tás megnyitóján vehetnek át a művészek. 
A díjazott művészek: Barkó Judit, Bodon 
Mária, Farkas Júlia, Gondi Magdi, Lunger 

Katalin, M. Angyal Gabriella, Neuberger 
István, Szankovits Örs, Tarcsányi Ottilia, 
Tegze Judit, Róth József.

A VII. Pesthidegkúti Festőverseny 
anyagából SZePteMbeR 15-én 18 
órakor nyílik kiállítás a Klebelsberg 
Kultúrkúriában (1028 Templom u. 
2–10.), ahol minden résztvevő em-
léklapot kap sikeres teljesítményének 
elismeréseként. A  tárlatot Benedek 
Ottilia festőművész nyitja meg, verset 
mond Balogh Istvánné, közreműködik 
a solymári KERPA együttes.

A kiállítás díjtalanul látogatha-
tó szeptember 23-ig a Klebelsberg 
Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt, 
naponta 10–18 óráig. (1028 Templom 
u. 2-10.)

Díjnyertes alkotások tárlata


