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Pesthidegkút megújításáról tartottak fórumot
A Szabadság utcai területfejlesztésrôl tar-
tottak lakossági fórumot március 4-én a
Klebelsberg Kultúrkúriában. A tájékoztatót
megelôzô hetekben az érdeklôdôk három
elképzelésrôl is elmondhatták, megírhat-
ták véleményüket, segíthették a tervezôket
ötleteikkel, tanácsaikkal. A lakosság részé-
rôl a legtöbb szavazatot kapott Sport- és
Egészségliget nevû tervet mutatták be készí-
tôi a több órán át tartó fórumon, ahol a ter-
vezôk mellett Láng Zsolt polgármester és
Szalai Tibor jegyzô válaszolta meg a lakossá-
gi kérdéseket. Az elképzeléseket méltató
szavakon kívül leginkább a sportcentrum
épületeinek méretérôl, a parkolási lehetô-
ségrôl, a projekt megvalósításának üteme-
zésérôl tettek fel kérdéseket az érdeklô-
dôk.

(Folytatás a 4. oldalon)

Meghitt ünnepség az ófalui templomnál
Szép számban jelentek meg a hidegkúti ün-
neplôk március 15-én a koradélelôtti órák-
ban a pesthidegkút-ófalui plébániatemp-
lom kertjében. A felújított templom elôtt a
Kiss Zenede, a Remetekertvárosi Általános
Iskola szavalói és az Ökumenikus iskola kó-
rusának mûsora köszöntötte az egybegyûl-
teket. Csabai Péter, a Pesthidegkúti Városré-
szi Önkormányzat elöljárója ünnepi kö-
szöntôjében kiemelte, hogy a ’48–49-es
forradalom és szabadságharc az összefogás
és egymáshoz tartozás szimbólumává vált,
amikor a testvériség jelszava alatt a haza ér-
dekében összefogtak a magyarok. Hozzátet-
te, ma sem lenne szabad szembeállítani
egymással az embereket, ma is úgyanúgy

összefogásra van szükség. Ünnepi koszorút
helyezett el az önkormányzat nevében Láng
Zsolt polgármester, a városrészi önkor-
mányzat nevében Csabai Péter, Skublicsné
Manninger Alexandra és Bándy Péter, a Fi-
desz képviseletében Ernyey László frakció-
vezetô, az MDF nevében Plasznik Ilona és
Porkoláb Mátyás. Ezen kívül koszorúzott a
Jobbik Magyarországért Mozgalom nevé-
ben Mészáros Orsolya és Bíró Barna, a Nem-
zeti Fórum Egyesület nevében Kádár
György elnök és Balsai István országgyûlési
képviselô, a Budai Nemzetôrség nevében
Kuszmann Károly és Dézsi János, a Pesthi-
degkúti Polgári Körök Szövetsége nevében
Ujváry Marianne és Mátyus Dezsô, az 56-os

Szövetség nevében Szûcs Géza elnök és Né-
meth Gyula alelnök, a Német Kisebbségi
Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Ala-
pítvány nevében Dézsi Jánosné és Czemmel
László, a Remetekertvárosi Általános Iskola
képviseletében Berkes Anna igazgatónô és
növendékei, a Máriaremete–Hidegkúti
Ökumenikus Általános Iskola nevében Nyi-
lasi Géza igazgatóhelyettes és növendékei,
a Don Bosco Nôvérek Szent Család Óvodája
nevében Mészáros Istvánné óvodavezetô, An-
nuska nôvér és a gyerekek, az 1000. sz.
Szent Korona Cserkészcsapat nevében
Szentváry-Lukács Gábor csapatparancsnok
és a cserkészcsapat vezetôi.
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HIDEGKÚTI POLGÁR — A Budai Polgár Adyligeten, Budakeszi-erdôn, Budaligeten, Erzsébetligeten, Erzsébetteleken, Gercsén, Kôváron,
Máriaremetén, Pesthidegkút—Ófalun, Petneházyréten, Remetekertvárosban és Széphalmon terjesztett melléklete. Megjelenik 8000 példányban.

Felelôs kiadó: Budai Polgár Kht., Balaton Balázs ügyvezetô igazgató (balaton.balazs@masodikkerulet.hu)
Szerkesztôség: 1022 Bimbó út 1., (tel./fax: 316-3410, hidegkutipolgar@masodikkerulet.hu)

Fôszerkesztô: Tóth Ildikó (toth.ildiko@masodikkerulet.hu),
Szerkesztôk: Ludwig Dóra, Péter Zsuzsanna, Szabó Gergely — Munkatárs: Szentirmai-Zöld Máté — Fotó: Eisenmann József

K Ö Z É R D E K Û A D A T O K

A önkormányzat Hidegkúton

Lakosságszolgálati Cso-
port Pesthidegkút
(Hétfôn és pénteken délelôtt
csak elôre bejelentkezett
ügyfeleket fogadnak)

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

Hétfô: 8.00–18.00
Kedd: 8.00–16.00
Szerda: 8.00–16.30
Csütörtök: 8.00–16.00
Péntek: 8.00–13.30

Városrendészet Pesthideg-
kúti Kirendeltség

Közösségi Ház, 1028 Máriaremetei út 37.
Kozma Sándor közterület-felügyelô
Mobil: (06 30) 560-3939
Telefon: 376-8678, 376-5966
e-mail: kozterulet.pesthidegkut@

masodikkerulet.hu
www.2keruletkozterulet.shp.hu

Hétfô: 13.30–18.00
Szerda: 8.00–16.30
Péntek: 8.00–11.30

Egyéb fontos címek és telefonszámok

II. Kerületi
Rendôrkapitányság Rómer Flóris u. 6. Tel./fax: 346-1800

Közép-budai Tûzôrség 1021 Budakeszi út 45. Tel.: 459-2301

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

Készenléti Szolgálatok
Pesthidegkúti Egyesülete

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

Telefon: 397-1266
kszp2@freemail.hu

Ü G Y E L E T E K

Gyermekorvosi ügyelet
1023 Bolyai utca 5–7.,
Budai Gyermekkórház és Rendelôintézet
A épület, tel.: 212-5979

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

Felnôttorvosi ügyelet 1027 Ganz utca 13.
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

Ügyeletes gyógyszertár:
Szent Margit Gyógyszertár

1026 Frankel Leó út 22.,
Tel.: 212-4406

Hirdessen a Hidegkúti Polgárban!
A Hidegkúti Polgár a Budai Polgár melléklete, megjelenik
8000 példányban, havonta egyszer. Új hirdetôink az elsô
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) 7 000 Ft + áfa 5 500 Ft + áfa

Hirdetésfelvétel a következô Hidegkúti Polgárba: 2009. április
8-án 11 óráig a 316-3410-es telefon/faxszámon, vagy a lud-
wig.dora@masodikkerulet.hu e-mail címen.

Razzia Hidegkúton
A Városrendészet és az együttmûködô polgárôr szervezetek ismét
átfogó közbiztonsági akciót tartottak a pesthidegkúti városköz-
pontnál és a környezô területeken március elején. A korábbi évek-
hez hasonló razziára azért volt szükség, mert az utóbbi idôszakban
ismét a járókelôket és a buszmegállóban várakozókat zaklató sze-
mélyek tûntek fel a környéken. A közbiztonság megôrzése érdeké-
ben a Városrendészet járôrei és a polgárôrök fokozottan ellenôriz-
ték a gyanús külsejû, ittasan vagy erôszakosan kéregetôket, és az
esti órákban is szemmel tartották a városközpontot.

H I D E G K Ú T I F O G A D Ó Ó R Á K

dr. Csabai Péter
VÖK-elöljáró
Fidesz—KDNP, 10. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 20) 932-2925

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

Bándy Péter VÖK-tag
Fidesz—KDNP, 11. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 70) 578-9797

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

Korodi Enikô VÖK-tag
SZDSZ, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 949-2425

Skublicsné
Manninger Alexandra
VÖK-tag
Fidesz—KDNP, 12. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 20) 374-2086

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

dr. Balsai István
országgyûlési képviselô,
2. választókerület

április 16-án 18 óra
(tel.: 441-5143,
istvan.balsai@parlament.hu)

Pesthidegkúti Közösségi Ház
1028 Máriaremetei út 37.

Jó hangulat ügyintézés után
Ezúton is szeretném megköszönni a Máriaremetei úton lévô ok-
mányirodán dolgozók türelmét és kedvességét. Nemrégen má-
sodszor kerestem fel az irodát, ahol éppen akkor egyedül volt
szolgálatban egy kolléganô, aki ritkán tapasztalható hozzáállás-
sal és segítôkészséggel segített ügyes-bajos dolgaimat megolda-
ni. Mosolyogva és elégedetten távoztam, ami manapság — vall-
juk be — nem jellemzô a hivatalos ügyintézésre.

Heller Zsuzsanna

Az olvasó írja…

A HIDEGKÚTI ÉRDEKVÉDÔ EGYESÜLET 2009. április 1-jén 17
órától tartja következô összejövetelét a Kultúrkúriában (1028 Temp-
lom u. 2–10.).

Hulladékból termék
Április 4-tôl 25-ig mindennap 10–18 óráig lesz látogatható a Kle-
belsberg Kultúrkúriában az a kiállítás, amelynek témája a hulla-
dék újrahasznosítása. Az eseményhez egyéb programok is kapcso-
lódnak, így az április elsejei az épületek energiatanúsítványáról. A
18 órakor kezdôdô beszámolót Molnár Pál okleveles gépészmér-
nök, mûszaki szakértô tartja. • Lenni vagy szemetelni? Ezzel a
címmel várják az érdeklôdôket, valamint a Tudatos vásárlók, a Hu-
musz, az Öko Pack, és az FKF Zrt. képviselôit április 9-én 19 órá-
tól kerekasztal-beszélgetésre. A beszélgetés fô témája: mûködik-e
a szelektív hulladékgyûjtô rendszer, és hosszú távon megoldást
nyújt-e a fenyegetô globális problémákra. • A Föld napja alkalmá-
ból április 18-án 11 órától családi napnak ad otthont a mûvelôdé-
si központ. A családokat 16 órától az Alma Együttes koncertje szóra-
koztatja. • A programokon való részvétel ingyenes. További infor-
máció Laskovics Katalintól kérhetô a laskovics.katalin@kulturku-
ria.hu e-mail-címen, tel.: 392-0871 (06 30) 642-3208.

Helyi piac húsvét elôtt
Húsvét elôtt április 4-én szombaton lesz ismét ôstermelôi piac a
Hímes u. 3. alatti cserkészház kertjében — tudtuk meg Szilágyi
Zsolttól, a helyi piaci napok fôszervezôjétôl. Friss tavaszi zöldhagy-
ma, retek és sok más ªnomság kapható lesz a piacon. A bevétel to-
vábbra is teljes mértékben az ôstermelôknél marad. Remélhetô-
leg jó idô lesz, és sok régen látott ismerôs találkozhat és beszélget-
het majd egymással a piacon. A fôszervezô és segítôi a Pesthideg-
kúti Polgári Körök Szövetségétôl minden kedves vásárlót várnak.
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Bekerítették, de nem építik tovább

A Templom utcai Spar-torzó köré 2009 feb-
ruár közepén kezdett kerítést építtetni az
ingatlan tulajdonosa. A kerítés idôközben
elkészült, és gyakorlatilag teljesen elzárja a
területet a kíváncsiskodó tekintetek elôl.
Talán ennek is köszönhetô, hogy a kerítés-
sel együtt nôtt a gyanú a környéken élô, és
az újabb bevásárlóközpont felépítése ellen
korábban élesen tiltakozó helyi lakosok-
ban: az építkezés folytatásának elôjátéka
zajlik a szemük elôtt.

Szerkesztôségünk és az önkormányzat vá-
rosrendészeti csoportja is megkereste a
Spar vezetôségét, akik az alábbi nyilatkoza-
tot tették: „Ezúton nyilatkozzuk, hogy a Bu-
dapest II. kerület Hidegkúti út 178–180.
számú ingatlanon (54302 hrsz.) építési te-
vékenységet nem folytatunk. A biztonsági
ôrzést kívánjuk kiváltani a telekhatárra épí-
tett kerítéssel, amelynek a (2008. január
1-jétôl érvényben lévô) 2007. évi 27. § alap-
ján építési engedélyhez nem kötött az építé-
se. A kerítést a telekhatárra építettük,
melynek célja, hogy a telekre illetéktele-
nek ne tudjanak bemenni. A kerítésen

nem szerepelnek reklámok, csak egy tábla
(Építési terület, idegeneknek belépni TI-
LOS!), valamint a cégünk elérhetôsége fog
rajta szerepelni.”

A területre vonatkozó Szabályozási Terv
alapján tömör kerítés nem helyezhetô el, a
megvalósult bekerítés így mindenképpen
szabálytalan. Mivel nem a kerület jár el ha-
tóságként az ügyben, így az újbudai Polgár-
mesteri Hivatalnál kezdeményezett hatósá-
gi eljárást a II. kerület.

Megkerestük a Spar-ügyben illetékes XI.
kerületi Önkormányzat építési osztályát is,
ahonnan azt az információt kaptuk, hogy a
— Közigazgatási
Hivatal által elô-
írt — újabb épí-
tésrendészeti el-
járás hamaro-
san megkezdô-
dik.

Több mint három éve foglalkoztatja a pesthidegkútiakat, fel-
épül-e a Spar a Klebelsberg Kultúrkúriával szemben. Több-
ször foglalkoztunk mi is már az üggyel. A II. kerületi Polgár-
mesteri Hivatal 2005 októberében leállíttatta az építkezést,
mert a kiadott építési engedély az addig a területen álló vas-
kereskedés épületének átépítésérôl, illetve a beépítési szabályoknak megfelelô épület
felhúzásáról szólt, ám — az építési engedélyt semmibe véve — a vasáru-kereskedés
épületét az utolsó szögig elbontották. A helyiek ezalatt több száz aláírással a Közigaz-
gatási Hivatalnál fellebbeztek a jogerôs építési engedéllyel szemben, ôk ugyanis már
annak kiadásával sem értenek egyet. A hidegkúti lakók kérvényével a Közigazgatási
Hivatal érdemben nem foglalkozott (nem ismerte el ôket ügyfélnek), ám mivel az épí-
tés leállítása miatt a Spar is hozzájuk fordult, végül — furcsa módon — úgy határoz-
tak, a vitás ügyet a XI. kerületi Polgármesteri Hivatalnak adják át. 2005 novemberé-
ben a II. kerület változtatási tilalmat rendelt el a területre, majd 2006 telén Újbuda
önkormányzata úgy döntött: az építkezés nem folytatható, de fennmaradhat az, ami
már megépült. A döntés senkinek sem jó, a Spar fellebbezett, a másodfokon eljáró
Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal pedig megsemmisítette a XI.
kerület döntését, és újabb elsôfokú eljárásra kötelezte ôket, a megismételt eljárás
azonban megerôsítette a korábbi döntést. A legújabb fejlemény szerint a Fôvárosi Bí-
róság — elfogadva a helyi lakók fellebbezését — megsemmisítette az egész ügyet el-
indító építési engedélyt, ezért a másodfokon eljáró Közigazgatási Hivatal újabb — im-
már a harmadik — építésrendészeti eljárásra kötelezte a XI. kerületi hatóságot.

szzm

Április végén nyílik a Mátyás király játszóudvar
A Kultúrkúria kertjében épülô különleges
játszótérrôl sokan hallottak már, de aki
nem találkozott még a nagyméretû fatáblá-
ra festett látványtervével, az valószínûleg
nehezen tudja elképzelni, milyen is lesz ez
a több ütemben elkészülô tematikus játszó-
tér, melynek elsô részét április végén vehe-
tik birtokba a gyerekek.

Tematikus, mert Mátyás királyunkat tör-
téneti, mitikus és mesei közegben ismerhe-
tik meg a gyerekek, akik — a felnôttekkel
együtt — a szobrok, játszóeszközök, ku-
lisszák által megidézett kenyérmezei csata
kellôs közepén, a kolozsvári bíró udvarán,

vagy a pálos atyák szentélyében érezhetik
majd magukat.

A játszóudvar tartalmában hat önálló egy-
ségre tagolódik. A fogadóépület a pesthi-
degkúti Zsíroshegyi út mentén található
Szentkút épületét idézô ivókút, ahol Má-
tyás király kínál friss vizet a szomjazónak.
Az emeletrôl csúszda vezet a homokba. A
fogadóépülettôl jobbra — kis liget közepén
— négy pálos atya tartja a csillagos ég bolto-
zatát, melynek nyílásai csillagjegyek formá-
it kiadva varázslatos fényhatást hoznak lét-
re. Középen ügyességi, képességfejlesztô já-
ték található. eszem
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(Folytatás az elsô oldalról)

A Máriaremetei út—Szabadság utca—Kövi-
dinka utca—Áchim András utca által hatá-
rolt területre tervezett uszoda és sportcent-
rumról tartott lakossági fórumon a hallga-
tóság elôtt elsôként Láng Zsolt polgármes-
ter ismertette az önkormányzat célkitûzése-
it, amelyeket a helyi lakosságot bevonva
szeretnének megvalósítani. A polgármes-
ter elmondta, hogy egy sikeres projekttel
régóta áhított elképzelés válhat valóra Pest-
hidegkúton. A terület hasznosítására már
az elôzô önkormányzati ciklusokban is ké-
szültek tervek, de azokat az érdekelt lakos-
ság elutasította, mert a sportcélú fejlesztés
és a megmaradó zöld terület nem állt arány-
ban a tervben megfogalmazott beépítések-
kel és funkciókkal.

Az önkormányzat a célok és lehetôségek,
valamint a helyi elvárások összehangolásá-
ra egy külsô szakértô céget, az AERA Pro-
perty Consultingot kérte fel. A terület hasz-
nosítására három elképzelés született, a
terveket az újságból, az interneten keresz-
tül, vagy a leendô beruházás helyszínén fel-
állított információs pontnál, személyesen

ismerhették meg az érdeklôdôk. Láng
Zsolt felhívta a ªgyelmet, hogy komoly ér-
deklôdés mutatkozott a tervek iránt, több
mint másfélezren keresték fel az informáci-
ós pontot vagy a www.megujulhidegkut.
info holnapot, és végül mintegy kilencszá-
zan el is juttatták az önkormányzathoz véle-
ményüket a közzétett dokumentumok és
látványtervek alapján. A lakosság felvetése-
it, ötleteit és véleményét a projekt készítôi
ªgyelembe vették, és ahol lehetett, be is
építették a fórumon bemutatott elképzelé-
sek közé.

A bemutatott terveket pontozhatták az ér-
deklôdôk. Az összesítést követôen a Sport-
és Egészségliget elnevezésû koncepcióterv
magasan a legjobb osztályzatot kapta az ér-
tékelô lakosságtól, így a fórumon már ezt a
tervet mutatták be.

— Az itt élôk tíz százalékának vélemé-
nyét és a tervekre adott szavazatokat nem
lehet ªgyelmen kívül hagyni, de ez nem je-
lenti azt, hogy a jelenlegi elképzelés a végle-
ges — hangsúlyozta Láng Zsolt. Kiemelte: a
bemutatott koncepció célja, hogy összefog-
lalja a lakossági igényeket és az idôközben

felmerült javaslatokat. — A kerület tulajdo-
nában lévô telken olyan létesítményeknek
kell felépülniük, amelyekkel a helyiek több-
sége egyetért. Bizonyosan lesznek olyanok,
akiknek az elképzelésekrôl, vagy azok egy
részérôl más meglátásuk van, de a koncep-
ció véglegesítéséhez a többségi véleményt
kell ªgyelembe venni, ugyanakkor elenged-
hetetlen a vélemények ütköztetése.

A polgármester elmondta, hogy a látvány-
elemeket és a fejlesztés alapvetô irányát
magában foglaló terv iránymutatásként
szolgál, így további észrevételek alapján
még bôvíthetô az elképzelés. A folyamatos
egyeztetések és a tervek véglegesítése után
készülhet el a szabályozási terv, és lehet
majd befektetôt keresni a pesthidegkúti
sport- és egészségcentrum megvalósításá-
hoz.

A polgármester fontosnak tartotta hang-
súlyozni, hogy az önkormányzat nem tár-
gyalt még egyetlen befektetôvel vagy építte-
tôvel sem. Azt is nyilvánvalóvá tette, hogy a
kerületnek nincs kellô tôkéje, hogy a nagy-
szabású fejlesztést önerôbôl kivitelezze. El-
mondta azt is, hogy az önkormányzat a terü-
let jelenlegi tulajdonosa, de a fejlesztéshez

az ingatlant közösen hasznosítják a befekte-
tôvel, ezzel az önkormányzat továbbra is ré-
szese marad a pesthidegkúti fejlesztésnek,
és szavatolja az ott élôknek, hogy az épül
meg a területen, amit a lakosság elfogadott.

A lakossági fórumon Rôczei Norbert a ta-
nácsadó cég képviseletében a hidegkútiak
támogató szavait és a segítô ötleteket meg-
köszönve elmondta, hogy a koncepció elké-
szítéséhez a lakosság és a civil szervezetek
véleményét ugyanúgy ªgyelembe vették,
mint a szakértôkét. Kiemelte, hogy elsôdle-
gesen a meglevô telek domborzati viszo-
nyai és a minél nagyobb zöldterület iránti
igény határozták meg a koncepcióterv meg-
alkotását.

Az épületeket és tereket gyakorlatilag
két, könnyen átjárható szinten helyeznék
el, egyiket a földfelszín alatt, hogy a látvá-
nyában egységes zöldterület érvényesül-
jön, és a legkevesebbet változzon a tájkép.
Az épületek tetejét élô növényzettel boríta-
nák, és a legmagasabb épület sem emelked-
ne ki jobban, mint a szomszédos családi há-
zak teteje. A döntôen sportcélú épületeket
körülölelô park átjárhatóságát is fontosnak

tartották, a terület alkalmas lesz sétára
vagy kocogásra. A tervezôk a megvalósítás
során a környezettudatos megoldásokat
szeretnék elônyben részesíteni.

A projektvezetô elmondta azt is, hogy a
helyi lakosság igényeit ªgyelembe véve hét-
köznapi szolgáltatások is elérhetôek lesz-
nek, így nem kell majd mindenért a város-
ba utazni, a tervezett üzletek azonban mére-
tük és funkciójuk miatt nem vonzanak
majd túlzott forgalmat.

A tervezô cég képviselôje, Gyovai Tamás a
megfogalmazott igényekre épülô látványter-
veket bemutatva vázolta a sport- és egész-
ségügyi célú létesítmények elhelyezkedé-
sét, méreteit és funkcióit. Épülne egy well-
ness-, gyógyászati és sportközpont sport-
és tanuszodával, helyet kapna egy kondicio-
náló terem, szaunapark, futball- és edzôpá-
lya, tenisz-, futó- és squashpálya, illetve
egy játszótér. A felnôtteket és a gyermeke-
ket szabadtéri strand, az ebtulajdonosokat
kutyaügyességi pálya várja majd, ha megva-
lósul a koncepció.

A fórum hallgatóságából többen is felve-
tették, hogy milyen szolgáltatásokat tervez-
tek a területre. Elhangzott, hogy a szolgálta-

tóközpont olyan alapvetô boltokra épülne,
mint pékség, virágbolt, fodrász, kis ABC és
más kis üzletek, valamit étterem és kávézó.

A fórumon ugyanakkor az is nyilvánvaló-
vá vált, hogy szükség van proªttermelô
funkciókra, mert nélkülük nehéz lesz be-
fektetôt találni.

Az elôadásból kiderült, hogy a tervekhez
szükséges felmérések során a lakosságot ar-
ról is megkérdezték, milyen funkciókat lát-
na szívesebben a területen. Ennek alapján
halk, csendesebb és hangosabb funkciókat
különítettek el. Az elsô kategóriákba tartoz-
na egy idôsek otthona és a gyógyközpont. A
hangosabb funkciók — mélygarázs, labdarú-
gópálya — a felszín alatt kapnának helyet, il-
letve, mint a strand esetében is, zöld domb-
bal vennék körül.

A sportfunkcióhoz kapcsolódva egy szál-
láshelyet is terveztek a területre, ahol a
sporteseményekre érkezôket vagy a csapa-
tokat helyezhetnék el. A lakossági vélemé-
nyekre tekintettel azonban jelentôsen
csökkentették a terven a szálló méretét és
befogadóképességét. A területen ezen felül
egy tó és korcsolyapálya létesülne.

Pesthidegkút megújításáról
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Szintén lakossági kérdésként merült fel
a sport- és egészségcentrumba érkezô gép-
jármûvek elhelyezése. A tervezô elmondta,
hogy felszíni parkolót és mélygarázst egy-
aránt kialakítanak, így az autók nem lepik
el a környezô utcákat.

Az uszodával kapcsolatban több kérdés
hangzott el a méretre és a kihasználtságra
vonatkozóan. Jablonkay Gábor felszólalásá-
ban a terv ötletességét elismerve reményét
fejezte ki, hogy a megvalósítás is hasonló-
an sikeres lesz. Felhívta a ªgyelmet: a
strandot a környezô településekrôl érkezôk
is használni fogják, ezért kérdés, hogy a he-
lyi lakosokat elônyben lehet-e részesíteni
valamilyen módon. Más felszólaló jelezte,
hogy a fenntartási költségek miatt lehet,
hogy mégis szükség lesz a kerületen kívüli
strandolóktól származó bevételre. Láng
Zsolt polgármester elmondta, hogy a stran-
dot bárki használhatja, ám nem tartanak at-
tól, hogy a pesthidegkúti igényeket túllép-
né a forgalom. A helyieket kedvezményes
belépôkkel lehet támogatni.

Garics Ferenc a Hidegkúti SC képviseleté-
ben kifejtette, hogy tizenhárom csapat
használja a focipályát. Nagyon örülnek a

terveknek, mert ez sokkal jobb körülmé-
nyeket teremt majd a labdarúgóknak,
ugyanakkor a sportklubok nem tudnák
kiªzetni a bérleti díjat, ha az új sportcent-
rum számukra ªzetôs lenne. Kérdés volt
még, hogy az építkezés alatt hol tarthatják
majd az edzéseket, mérkôzéseket.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a ke-
rület mindig támogatta a sportéletet, és a
jövôben is fogja. Az új pálya nem kizárja az
egyesületet, inkább új távlatokat nyit meg
számukra. A 200 nézôt is befogadó futball-
pályán akár nemzetközi mérkôzéseket is le-
het játszani, a vendégcsapatok szálláslehe-
tôsége megoldott, és új klubház épül. A
sportélet az építkezések alatt máshol zajlik
majd.

Eleôd-Faludy Gabriella ökotechnológiai
megoldások használatát javasolta a cent-
rum megvalósítása során, valamint egy tar-
talékterv elkészítését, ha a nagyobb beruhá-
zás elé akadályok gördülnének. Seidl Ágos-
ton jónak tartja, hogy az önkormányzat is
partnerként szerepel a megvalósításban,
mert így is erôsebb lesz az érdekérvényesí-
tési képessége. Többekhez hasonlóan felve-

tette, hogy szükség esetén több lépcsôben
kellene megvalósítani a tervet. A koncep-
ció készítôi kiemelték, hogy a tervezés lép-
csôfokai közül jelenleg az igények és elkép-
zelések összeállításánál tartanak, de már
most bizonyos, hogy a modern, környezet-
tudatos irányvonal mentén dolgoznak
majd a kivitelezésnél. így zöld tetôket, föld-
ház-technológiával épült falakat, hôszi-
vattyúk alkalmazását és napkollektorokat
építenek a tervekbe. A kivitelezéssel kap-
csolatban felmerült, hogy komoly földmun-
kával jár majd az építkezés. Gyovai Tamás
kifejtette, hogy a föld alá, vagy a részben
föld alá tervezett épületek helyérôl szárma-
zó föld döntô hányadát praktikusan a hely-
színen építik be, így a környezetet is job-
ban kímélik a szállítójármûvek forgalmá-
tól.

Szalai Tibor jegyzô a ªnanszírozást ªrta-
tó kérdésekre válaszolva utalt arra, hogy a
mai gazdasági helyzetben jobb befektetôi
tôkével számolni, mert egyre nehezebb pá-
lyázati pénzekhez jutni, és az Európai Unió
a jövôben inkább a hiteleket, nem a vissza
nem térítendô támogatásokat fogja prefe-
rálni.

Felszólalók jelezték, hogy a beszerzett in-
formációk alapján más magyar városokhoz
képest — Tiszaújváros vagy Mátészalka — a
Pesthidegkútra tervezett, több milliárdos
beruházás túl soknak, a 100 milliós éves
üzemeltetési költség túl magasnak tûnik.

A polgármester válaszul elmondta, hogy
rendelkezik mindkét település uszodájá-
nak részletes pénzügyi adataival, amelyek-
bôl egyértelmûen kiderül, hogy helyzetük
korántsem olyan kedvezô, mint ahogyan
az az interneten közzétett információkból
esetleg kitûnik. Mátészalka például a tel-
jes uszoda fûtését is megoldó termálvíz-
készlettel és saját közmûcéggel rendelke-
zik, így víz- és csatornadíjakat magának
az uszodának nem kell ªzetnie, ám az ez-
zel kapcsolatos költségek másutt komoly
tételként jelennek meg a település költség-
vetésében. A kerület ráadásul nem szeret-
ne hitelt felvenni a fejlesztéshez, mint
ahogyan azt más települések tették. Az em-
lített városok vagy évtizedekre eladósod-
tak, vagy most szintén befektetôt keres-
nek, hogy ne kelljen bezárniuk a már elké-
szült uszodákat.

Zsigmond Vince szintén felvetette, hogy a
jelenlegi gazdasági helyzetben talán érde-
mesebb lenne egy alaptervet készíteni, és
fokozatosan befejezni a terület fejlesztését.
Ötletként megemlítette, hogy „téglajegyet”
lehetne kibocsátani, talán így is pluszfor-
rás keletkezne, esetleg érdemes lenne be-
fektetô nélkül megvalósítani a tervet.

Láng Zsolt elmondta, hogy nem szabad el-
aprózni a folyamatot, mert sokkal többe ke-
rül, és a kivitelezés befejezésének idôpont-
ja is kérdésessé válik. Mint mondta, Pesthi-
degkúton már régóta igény van a központ
megvalósítására, azt nem lehet tovább halo-
gatni. A polgármester megérti, hogy töb-
ben tartanak a befektetôktôl, ám a kerület
pénzügyi helyzete nem teszi lehetôvé, hogy
az önkormányzat egymaga valósítsa meg a
fejlesztést, ugyanakkor az, hogy a telek tu-

lajdonosaként részese lesz a beruházás-
nak, garanciát jelent arra, hogy saját elkép-
zelései valósulnak meg. Hozzátette: a tégla-
jegyes bevételi lehetôségen érdemes gon-
dolkodni, de a beruházás nagyságrendje
miatt ez önmagában a ªnanszírozás kérdé-
sét nem tudja megoldani.

A lakossági fórumon a projektet készítô
cég köszöntötte a helyi sportélet fontossá-
gát hangoztató Pokorny Antalt, a Hidegkúti
FC vezetôjének testvérét, megköszönve a
munkát, amellyel segítették a koncepció-
tervek ismertté tételét.

Láng Zsolt polgármester egyúttal köszö-
netet mondott a helyi lakosoknak, a civil
szervezeteknek és egyesületeknek, hogy a
példaértékû terv megvalósítását a kezdetek-
tôl segítették ötleteikkel, észrevételeikkel
és sok esetben szakmailag is alátámasztha-
tó tanácsaikkal.

A lakossági fórum végén sorsolást tartot-
tak, amelyen a terveket korábban vélemé-
nyezô polgárok vettek részt. A szerencsé-
sek Pesthidegkúton beváltható szolgáltatá-
sokra nyertek kupont.

Sz. G.

tartottak fórumot
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Ünnepek
Csanádi Albert (pálos szerzetes): Himnusz Gyümölcsoltó Boldog-
asszony ünnepére (Pange lingua virginalis), XVI. század eleje,
Csonka Ferenc fordítása.

Zengjed, nyelv, a szûzi méhnek
angyali dicséretét,
melybe szállva ég Királya
formát öltött, emberét,
és megszülte férª nélkül
Szûzanyánk a gyermekét.

Mennyországnak küldötteként
Gábor angyal lejöve:
szûzhöz, kinek nemzetsége
Dávid király nemzete,
neveztetik Máriának,
s Józsefnek a jegyese.

Üdvözlégy, szólt, érintetlen
s kegyelemmel teljes lány,
áldott vagy te mindnyájuk közt,
asszony csak van valahány:
mert szépséged megkívánta
atyai bölcs tudomány.

Ô hallgatva míg töprengett,
mit jelentsen e szózat,
újra szól az égi küldött
ismételve e szókat:
ne félj, ne félj, ó, Mária,
Istent szülni méltó vagy.

Mert az Úrnál egyedül csak
te találtál kegyelmet,
megfogansz és megszülöd majd
megváltóját embernek,
Jézus lesz a neve néki,
ki üdvözít népeket.

Nagy lesz ô, s a Magasságos
gyermekének hívatik:
Istentôl majd Dávid atyánk
trónja néki adatik,
s Jákob népén, nemzetségén
örökké uralkodik.

S miként lesz az, kérdi a Szûz,
mert férªt nem ismerek,
az angyaltól víg jóslattal
hangzik rá a felelet:
Istent szülsz majd, de megtartod
a szüzességjeleket.

Mert a mennyek országából
a Szentlélek száll reád,
akitôl a szûzi méhed
megfoganja a ªát,
atyjának ki mondhatja majd
magasságnak az Urát.

S hogy ne kétkedj, ím, rokonod,
a meddô s élemedett
Erzsébet is hat hónapja
hord méhében gyermeket,
mert az úr amit kimondott,
lehetetlen nem lehet.

Legyen nekem igéd szerint,
mondja Szûz az angyalnak,
engedelmes lánya vagyok
a felséges parancsnak,
s méhe szûzen helyet adott
az isteni magzatnak.

BUDAKESZI ZÁLOGHÁZ
2092 Fô tér 6.

Telefon: (06 23) 452-506

Hétfô–péntek: 8.30–16.30

Szombat: 8.30–12.30

Értékesítés, készítés, javítás
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Programok

Húsvétra készülôdve

A máriarametei Kisboldogasszony bazilikában március 27–
28–29-én a 18 órai szentmiséken nagyböjti lelkigyakorlatos
beszédeket mond Szücs Balázs egyetemi lelkész.

Lelki gyakorlat Neszmélyben

A széphalmi Jézus Szíve-templom közösségének tagjai márci-
us 20–21–22-én nagyböjti lelkigyakorlaton vesznek részt
Neszmélyben, Kopin István görög katolikus atya vezetésével.
Március 28-án 18.30-tól gitáros szentmise lesz. Március 29-
én az egyházközségi fôzôtanfolyam tagjai tartják szokásos
havi összejövetelüket Rózsa István szakács vezetésével.

Biblia-kör

A Pesthidegkút-Ófalui plébánia Biblia-körének foglalkozásai
minden hónap harmadik hétfôjén 20 órakor kezdôdnek (leg-
közelebb április 20-án), idôtartamuk általában másfél óra. A
Biblia-olvasáson kívül más programokat is terveznek (tanúság-
tételek meghallgatása, filmnézés, esetleg rendezvényszerve-
zés), de mindig szoros kapcsolatban a Bibliával. A kör nyitott.
Foglalkozásaikra mindenkit szeretettel várnak.

Kétévesek az okos asszonyok
Nem sajtóhiba, nem tévedés: éppen két évvel ezelôtt, 2007. márci-
us 8-án (nônapon!) alakult meg az Okos asszony klub, amely a Kle-
belsberg Kultúrkúria épületében talált otthonra. A születésnapi
összejövetelen a hölgyek felidézték az elmúlt két esztendô legizgal-
masabb elôadásait, legjobb beszélgetéseit, legmulatságosabb tör-
ténéseit.

A havonta egyszer, minden második csütörtökön összeülô kis
társaság rendszeresen hív olyan vendéget, aki az asszonyokat ér-
deklô témában tud újat, érdekeset, praktikusat mondani. Szó volt
már többek között az egészséges táplálkozásról, a vitaminokról, a
vízrôl, Ilcsi-féle kozmetikumokról, feng shui-ról, homeopátiáról,
ajándékozásról, szeretetrôl, a háztartási munkák okos szervezésé-
rôl és a nôi eredményességrôl. Téma mindig akad bôven. Legköze-
lebb az állandó rohanás, és ennek elkerülésére az idô ügyes beosz-
tása kerül majd terítékre — közkívánatra. Mert bár motorja és lel-
ke Borsányi Katalin személyében van a kis csapatnak, ez egy igazán
demokratikus társulás (Katalin rögtön tiltakozott is, amikor a
klubvezetônek akartam titulálni.). Bárki csatlakozhat, bárki felvet-
het új ötleteket, hívhat szakembert, tarthat maga is beszámolót.

A klubnak jelenleg negyven tagja van; igaz, van, aki csak egyszer
toppant be, de a legtöbben, ha csak a gyerekek, unokák, háztartási
munkák engedik, kezdetektôl rendszeresen járnak. A legtöbb
hölgy már nyugdíjas, de kisgyermekét nevelô anyuka és aktív dol-
gozó nô is tagja a klubnak. Van köztük tanár, cukrász, környezetvé-
delmi szakember, pszichológus. De miért okos asszonyok klubja
— gondolkodom magamban a szokatlan névválasztáson, hiszen el-
sô ránézésre nem okosabbak ôk a többi asszonynál. A vendégség
végére azonban megértem. Abban rejlik bölcsességük, hogy idôt
szánnak magukra, a másikra, akivel jó együtt lenni, aki sorstárs,
aki segít, vagy akinek segíthetnek, akitôl tanulhatnak, vagy akit ta-
níthatnak, akivel kiszakadhatnak a hétköznapokból. Okosak, mert
szeretnék jól érezni magukat a bôrükben, és pontosan tudják,
hogy ettôl lesz jó a többieknek is, az ôket otthon váró férjeknek,
szülôknek, gyerekeknek, unokáknak. Péter Zs.
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Magyar Ari színes világa

Március 26-án 18 órakor nyílik a pesthidegkúti festômûvész, Magyar Ari önálló kiállítása
a Bank Centerben (1054 Szabadság tér 7.) Az eseményen fellép Pitti Katalin operaéne-
kes és Kerékgyártó Edina táncmûvész. Magyar Ari a hidegkúti kulturális élet egyik közép-
pontja. A Budai Képzômûvész Egyesület (Buket) vezetôjeként az egyesület képzômûvé-
szeinek kiállításait, valamint festôversenyeket szervez. Négy évig Bécs központjában ön-
álló galériát mûködtetett, amelyet 2006 februárjában zárt be, de a Bécsi Festôk Kultúrkö-
re magyar szekciójában jelenleg is dolgozik. Az akkor megkezdett festészeti tanulmánya-
it a bécsi KIS (Kunst Initiative Sievering) festôiskolában, valamint Bodonyi Ferenc mûvész-
tanár kurzusain a mai napig folytatja. A bécsi, kijevi, torontói és nagyon sok hazai önál-
ló kiállítása után a jelenlegi tárlaton huszonnégy darabból álló, nagyméretû képeivel mu-
tatkozik be.

Gyerekeknek

n Zene, tánc, mulatságok — Degas. Március 29-én 11 órától képzômûvészeti játszó-
ház lesz: a híres táncosnôket, a rivalda különleges fényeit mutatja be Németh Ilona báb-
tervezô-jelmeztervezô mûvésztanár.

n Húsvéti csiribiri. Április 4-én 15 órától Húsvét a Meserdôben címmel a Meseerdô
Bábszínház elôadását láthatják kicsik és nagyok. Sárgarépás jó napot! kíván ifjú közönsé-
gének a Palinta Társulat. A népi hagyományokat is felidézve járják körül a nyuszik és to-
jásaik rejtelmeit húsvét tájékán. Mai magyar költôk tréfás, kedves vers-dalai hangzanak
el közös játékkal, mozgással, bábokkal. Az elôadások után kézmûves játszóház veszi kez-
detét.

n A Föld napja. Az április 18-án 11 órakor kezdôdô családi nap a környezetvédelem
jegyében telik majd. A Hulladék játszóházban kézmûves foglalkozásokat tartanak. A
Hulladékból termék kiállításhoz kapcsolódva színes programmal várják a családokat és
minden érdeklôdôt. Képzômûvészek és lelkes fiatalok mutatják be a látogatóknak, ho-
gyan lesz a régi molinóból táska, az üdítôs dobozból erszény. Újrahasznosított papírból
hajtogathatunk képkeretet a gyerekek rajzainak vagy a családi fotóknak. 15 órától az Al-
ma együttes ad koncertet.

New Orleans-i hangulat

Március 21-én, majd április 18-án 19 órától a Jazz Steps Brass formáció lép fel a pesthi-
degkúti mûvelôdési központban. A dzsessz gyökerét New Orleansban kell keresnünk. Eb-
ben a városban született, növekedett, fejlôdött és ebbôl a városból kiindulva „fertôzte”
meg a világot a dzsessz. A New Orleansban élô sokfajta ember és sokfajta zenei stílus ke-
verékébôl kialakult egy egyedi ritmus és dallamvilág, ami a „jass” nevet kapta. Ebbôl má-
ra már egy óriási és szerteágazó fa növekedett. A Jazz Steps Brass jelen felállással — Lá-
zár István (trombita, ének); Finok Zoltán (szaxofon, klarinét), Almási Attila (trombone,
ének); Szentpáli Roland (tuba, harsona), Herboly László (dob) — szeretné feleleveníteni
és élôvé tenni a New Orleans-i dzsessz-zene érzésvilágát, dinamizmusát, dallamosságát,
ritmikáját, változatosságát, vidámságát. Jegyár: 1200 Ft.

Orosz Zoltán Trió

Március 26-án 19 órától az Orosz Zoltán Trió lép fel a Klebelsberg Kultúrkúriában. Az ed-
dig Pódium Duó néven ismert, eMeRTon-díjas harmonika-gitár formáció kibôvült egy ki-
váló nagybôgôssel, Pengô Csabával, így lehetôség nyílt olyan izgalmas zenei világ felfe-
dezésére is, mint például a délszláv népzene, a spanyol és dél-amerikai dallamok, vagy a
magyar vonatkozású virtuóz harmonikadarabok, de helyet kapott a mûsorban az Astor
Piazzolla által világhírûvé vált argentin tangó is, valamint a francia harmonikajáték leg-
újabb irányzata.

A trió tagjai: Pengô Csaba (bôgô), Orosz Zoltán (harmonika) és Ursu Gábor (gitár). Az
együttes további koncertjei: április 24.: Budapest Harmonika Trió; május 22.: Párizs ege
alatt... francia sanzonest. Belépô: 2500 Ft.
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8. OLDAL ÓVODA—ISKOLA HIDEGKÚTI POLGÁR

H–P: 8–18 óráig
Szo: 8–16, V: 8–14 óráig

Rozmaring virágcsarnok
és

Székely Udvar Díszfaiskola
megújult formában nagy választékkal

(cserepes szobanövények, örökzöldek,
díszfák, évelôk, kaspók, kerámiák, egyéb

kiegészítôk, kellékek) várja minden
vásárlóját.

Nyitva tartás:

NÁNÁSI
KERTÉSZET

1028 Budapest
Patakhegyi út 83–85.

Telefon: 376-5358

Fax: 230-6390
E-mail:

nanasi.kerteszet@chello.hu
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A mezô sokszínû virágai
Március 27-én Faltisz Alexandra grafikus-
mûvész, gyerekkönyvillusztrátor és Dankó
Virág alpolgármester nyitja meg a Klebels-
berg Kultúrkúriában a pesthidegkúti Gyer-
mekek Háza és a berettyóújfalui Igaz-
gyöngy Alapfokú Mûvészeti Iskola közös ki-
állítását.

Az Igazgyöngy iskola és a Gyermek Háza
együttmûködése három évvel ezelôtt kezdô-
dött. A mûvészeti iskola szociálisan rendkí-
vül hátrányos helyzetû, javarészt roma szár-
mazású kisdiákjai számtalan pályázaton,
nemzetközi rajzversenyeken nyernek díja-
kat, ôk azok, akik a rajzolással, a mûvészet-
tel egy olyan területét találták meg az élet-
nek, ahol sikeresek lehetnek. Az együttmû-
ködés a két iskola között azzal a céllal jött
létre, hogy a mûvészeten, a közös alkotá-
son keresztül olyan gyerekek ismerhessék
meg egymást személyesen, akik igen eltérô
szociális közegbôl jönnek, mégis képesek

felfedezni egymásban a valódi értékeket. A
két iskola közötti kapcsolat a hidegkúti is-
kola aulájában megrendezett Igazgyöngyös
kiállítással kezdôdött, amikor a berettyóúj-
falui vendégek részt vettek a Gyermekek
Háza hagyományos aszfaltrajzversenyén is.
A decemberben összegyûjtött ajándékcso-

magokat és a karácsonyi vásár bevételét is
a berettyóújfaluiak kapták, majd egy közös
alkotónapon vettek részt a két iskola diák-
jai.

A Gyermekek Háza tavalyi Tavaszi Mûvé-
szeti Fesztiváljára az Igazgyöngyösök is
meghívást kaptak a Klebelsberg Kultúrkúri-
ába, ahol zenéltek és cigánytáncot tanítot-
tak az ittenieknek, és itt valósulhatott meg
az elsô nagyszabású, komoly szakmai vissz-
hangot is kiváltó közös rajzkiállításuk.
Ôsszel a Gyermekek Háza nyolcadikosai lá-
togattak el több napra az ország keleti részé-
be.

— Együttmûködésünk következô állomá-
sa a mostani kiállítás, amely a Színes mezô
címet viseli — mondja Lányi Marietta, a
Gyermekek Háza programvezetôje. — Egy
mezô attól szép, ha azon sokszínû és sokfé-
le virág van, ahol mindegyik fontos, legyen
kicsi vagy nagy, sötét vagy világos színû. Ha

hagyjuk, hogy ezek a virágok megôrizzék
színességüket, ha vigyázunk rájuk, akkor
szépségükkel az egész mezôt fogják díszíte-
ni. Fontosnak tartjuk, hogy tanítványaink-
nak legyen személyes tapasztalatuk arról,
milyen együtt alkotni, játszani, focizni
igen nehéz körülmények között élô, legna-
gyobbrészt roma származású gyerekekkel.
Hiszünk abban, hogy a mindennapi, szemé-
lyes kapcsolatok le tudják bontani az elôíté-
leteket, és ha a gyerekek szeretetet és elfo-
gadást kapnak, ôk is szeretetet adnak
vissza! És ez minden gyerekre igaz.

Ld


