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Már parkosítják
a régi hidegkúti végállomás területét

Hamarosan újabb szakaszához érkezik a
régi hidegkúti végállomás átépítése. A
bontási munkálatok döntô részben befe-
jezôdtek és a szanálásból visszamaradt
törmeléket elszállították a területrôl,
így elindulhat a tereprendezés. A kivite-
lezést nagyban hátráltatta az utóbbi he-
tek rossz idôjárása, ami miatt a terep-

munkákat nem lehetett megkezdeni.
Az önkormányzati beruházás a tervek sze-

rint — az idôjárás függvényében — július kö-
zepére készül el. A területen parkot alakíta-
nak ki, a meglévô fákat új ültetésû cseme-
tékkel és cserjékkel egészítik ki. Sétány és
tanösvény létesül, az arra járókat padok, fó-
rum és találkozóhely, a gyerekeket pedig
játszótér várja majd, illetve beüzemelnek
egy modern, automata, nyilvános mellék-
helyiséget is.

Pályázatokról is döntöttek a VÖK ülésén
A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat májusi ülésén döntött az általa meghirdetett, helyi civil szervezeteket és egyesületeket tá-
mogató pályázatáról. Nagyon sokan pályáztak, és közel harminc szervezet konkrét programjához nyújtanak anyagi támogatást. Két
fontos hidegkúti intézmény: az Ökumenikus iskola és a Klebelsberg mûvelôdési központ igazgatói megbízatása lejár a közeljövô-
ben. Mindkét posztra egy-egy pályázó, az eddigi vezetô jelentkezett. A Vök képviselôi érdeklôdéssel hallgatták Csere István és Dol-
hai István beszámolóját az elmúlt évekrôl, illetve a jövôbeni terveikrôl.

Részletek a 2. és 3. oldalon

Vendégségben Mosbachban
A mosbachi Heimatverein (Szülôföld Egye-
sület) megalakulásának 30. évfordulóját
ünnepelték április 23-án. A jeles napra
meghívták a II. kerületi német kisebbségi
önkormányzatot is, valamint a Pesthideg-
kúti Német Nemzetiségi Tánccsoportot és a
Német Dalkör tagjait, akiket Michael Keil-
bach polgármester fogadott. Táncosaink
délelôtt Mosbach fôterén tartottak elô-
adást. Az esti rendezvényen fellépett a tánc-
csoport és a dalkör, valamint a helyi Duna-
menti sváb énekkar és egy mosbachi tánc-
együttes. A közönség közül sokan nemcsak
a német, hanem a magyar nyelvû népdalo-
kat is együtt énekelték az elôadókkal. Dézsi
Jánosné, a kisebbségi önkormányzat elnö-
ke úgy véli, hogy a hasonló rendezvénye-
ken keresztül erôsödhet a két település, va-
lamint a pesthidegkútiak és a Mosbachba
kitelepített németajkúak közötti kapcsolat.
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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 Nonprofit Kft., Balaton Balázs ügyvezetô igazgató (balaton.balazs@masodikkerulet.hu)
Szerkesztôség: 1022 Bimbó út 1–5., (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

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: 2010. június
16-án 11 óráig a 316-3410-es telefon/faxszámon, vagy a lud-
wig.dora@masodikkerulet.hu e-mail címen.

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

június 17-én 17.30 órakor (tel.:
441-5143,
istvan.balsai@parlament.hu)

Pesthidegkúti Közösségi Ház
1028 Máriaremetei út 37.

A városrészi önkormányzat
2010. évi pályázatának elbírálása

Soha ennyi pályázó nem indult még a Pesthidegkúti Városrészi Ön-
kormányzat hagyományos pályázatán, melynek célja a II. kerüle-
ten belül, Pesthidegkút területén mûködô civil szervezetek támo-
gatása, lehetôleg a szervezet tagságán túlmutató, a lakosság széle-
sebb körét érintô, megmozgató programok, rendezvények, szolgál-
tatások támogatásán keresztül.

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat a teljes pályázati költ-
ségvetés maximum 50%-os mértékéig támogatta a pályázatokat.

Szervezet neve Program megnevezése 2010. évi
támogatás

Pesthidegkút Alapítvány Klebelsberg Akadémia 100 000

Remete Kulturális és Sport Egye-
sület

Vogalonga, Duna-kupa kenuverseny, Csa-
ládi tábor, Zenés játék színpadra állítása,
Beszélgetések a könyvtárban, Túlélôtor-
na, Szilveszteri Családi Focikupa,
Népdal- és néptánckör

450 000

Egalitás Alapítvány Pesthidegkúton élô, közlekedési nehézsé-
gekkel küzdô személyek segítése 300 000

Kiss Zenede
IV. Mûvészeti Fesztivál, Néptáncgála,
Ôszi mulatság, Miénk a Pódium, Adventi
Koncert

300 000

Hidegkúti Nyugdíjasklub (pénz-
ügyi lebonyolító, befogadó: Art’s
Harmony Társaság)

Kirándulások, Egyéb költségek, Gyógy-
üdülési hozzájárulás, Ünnepi rendezvé-
nyek, Klubnapok, Színházi bérletek

350 000

Pro Spiritusz Alapítvány
(1000. sz. Szent Korona Cserkész-
csapat)

A) Tábordíj-támogatás, Kirándulási támo-
gatás, Táborozási kellékek, Egyenruha-vá-
sárlás, Jutalmazás

100 000

B) A frekventált pesthidegkúti közterüle-
tek folyamatos tisztántartása 300 000

Hidegkúti Sport Club
Pünkösdi Kupa, Juniális, Családi torna,
Pesthidegkúti Nyári Fesztivál sportprog-
ramjai, Pokorny József emléktorna

350 000

Pesthidegkúti Német Nemzetisé-
gi Alapítvány Templombúcsú, Utcabál, Gercse-búcsú 150 000

Carmine Celebrat Kórus Alapít-
vány

Beethoven: C-dúr mise a Máriaremetei
Bazilikában 2010. karácsonyán 50 000

Art’s Harmony Szabad Mûvészeti
Társaság 1. Pillanat virágai 50 000

Budai Képzômûvész Egyesület Festôverseny és kiállítás 50 000
Szövetség a Fiatalokért Alapít-
vány

Vezetôképzô, Nyári táborok, Ôszi szemle,
Mikulás-ünnepség, találkozók 400 000

Sarlós Boldogasszony Plébánia Szövetség az életért tábor 200 000
Széphalom Jézus Szíve Plébánia Hittantáborok 100 000
Don Bosco Nôvérek Szt. Család
Óvodája

Családi zarándoklat Gercsére, Szt. M. D.
M. ünnep, Gyermeknap, Nyári tábor 100 000

Adyliget Barátai Alapítvány
Környezetvédelmi, kulturális és sportren-
dezvények, közösségi helyiség
mûködtetése

150 000

Mária-Remete Cserkészcsapatért
Alapítvány

Nyári tábor, Planetárium, Uránia Csillag-
vizsgáló 50 000

Széphalom Alapítvány 20 éves az Ökumenikus Iskola — Ünnepi
rendezvények 100 000

Keresztények Segítsége Alapít-
vány Meglepetés Színház, edzôtábortréning 50 000

Máriaremete-Hidegkúti Ökumeni-
kus Iskolaszék Egyesület

Húsvéti koncert, Napraforgó péntek, Mes-
termunka-bemutatók, Csíksomlyói Kórus
koncertje

100 000

Zöld Iskoláért Alapítvány Jubileumi Jótékonysági Gálaest 50 000
Pesthidegkúti Civil Szervezetek
Kulturális Szövetsége

Önvédelmi képesség fejlesztése, közbiz-
tonsági tájékoztatás 50 000

Magyar Csodaszarvas Egyesület Emléktalálkozó és zarándoklat, Teniszver-
seny, Konzervatív Kör elôadásai 100 000

Grazioso Kamarazenekar — a
Nemzeti Filharmonikusok Kama-
razenekara Egyesület

Grazioso Zeneszalon 100 000

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

1 hetes fellépéssorozat és workshop Er-
délyben 150 000

Tabulatúra Régizene Egyesület Jubileumi Koncert 100 000

K Ö Z É R D E K Û A D A T O K

Az önkormányzat Hidegkúton

Lakosságszolgálati és
Okmányügyintézôi
Csoport Pesthidegkút

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

(Hétfôn délelôtt és pénteken valamint
gépjármûügyekben csak elôre bejelentkezett
ügyfeleket fogadnak)

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

a fenti napokon:
ebédidô: 12.15–13.00

Péntek: 8.00–13.00
ebédszünet nincs

Városrendészet Pest-
hidegkúti 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.: 301-6969, 104, 212-5979

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

Felnôttorvosi 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
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Vezetôi pályázatok az elöljáróság elôtt
(Folytatás az elsô oldalról)

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat
május 4-i ülésén a képviselôk véleményez-
ték a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus
Általános Iskola és a Klebelsberg Kuno Mû-
velôdési, Kulturális és Mûvészeti Központ
vezetôi állásának betöltésére érkezett pályá-
zatokat. Mindkét pályázaton egyetlen je-
lölt, az intézmények jelenlegi igazgatója in-
dult. A vezetôket meghívták a városrészi ön-
kormányzat ülésére, hogy pályázatukról és
az elmúlt idôszak eseményeirôl rövid esz-
mecserét folytassanak.

Csere István immár 15 éve igazgató az Öku-
ban. Az iskola mûködése stabil és konszoli-
dált; szép tanulmányi eredményekkel és fo-
lyamatos túljelentkezéssel. A gyermeklét-
szám a környéken évek óta növekvô tenden-
ciát mutat. A pályázatában szereplô új ele-
mek közül az igazgató kiemelte, hogy na-
gyobb hangsúlyt kíván fektetni a jövôben a
gyermekek érzelmi intelligenciájának fej-
lesztésére. Felméréseik, kutatásaik alapján
elmondható, hogy a tudásnak megfelelô ön-
bizalommal és érzelmi kiegyensúlyozott-
sággal is párosulnia kell az érvényesülés-
hez. Ugyanilyen hangsúlyt szeretne fektet-
ni a kompetenciafejlesztésre, valamint a
karitatív tevékenységek kiterjesztésére.

A meghallgatás végén a Pesthidegkúti Vá-
rosrészi Önkormányzat egyhangúlag támo-
gatta Csere István pályázatát, melyet a Má-
riaremete-Hidegkút Ökumenikus Általá-
nos Iskola vezetôi állásának betöltésére
nyújtott be.

Dolhai István elsô hároméves ciklusát töl-
tötte a Kultúrkúria élén, ami rendkívül

gyorsan és eseménydúsan telt el. Kezdetek-
ben a bizalmi légkör és a csapatjáték megte-
remtése volt számára a legfontosabb fel-
adat.

Az igazgató az infrastrukturális problé-
mákra is kitért: a fôbejáratot vonzóbb és
nagyobb fogadótérré kívánja alakítani, ami-
hez az elsô lépéseket már megtette.

A színházterem hangtechnikai fejleszté-
se és a padlózat átalakítása lehetôvé teszi,
hogy kevesebb emberrel, gyorsabban elvé-
gezhetô legyen annak átalakítása, és meg-
növelhetô legyen a színpad mérete.

A szabadtéri színpad nézôterét is kibôví-
tették, az ülôhelyeket sorszámozták. Átad-
ták a Mátyás király tematikus játszótér épí-
tésének második ütemét. Hosszas egyezte-
tés után tavaly októberben végre elindult a
biopiac is.

Az idei év beruházási szempontból na-
gyon szûkösnek ígérkezik, a kerti díszkút
környezetének rendbetételét önerôbôl el-
végzik, illetve bôvítik a parkolóhelyeket is.
A beszámolóból az is kiderült, hogy az épü-
let gazdaságos mûködtetéséhez energiaha-
tékonyabb hôszigetelésre lenne szükség.

Dolhai István szerint a mûvelôdési ház
szakmai sikerét a kuriózumszámba menô
mûvészeti elôadásoknak, a komoly mûvé-
szeti tartalmakat megjelenítô mozgás- és
táncszínházi elôadásoknak, az igényes ko-
molyzenei elôadásoknak, valamint a telthá-
zas könnyûzenei programoknak köszönhe-
ti.

A bevétel tavaly a kulturális élet terüle-
tén is érezhetô válság ellenére jóval megha-
ladta a tervezett 46 millió forintot. 58 mil-
lió forintos bevételt sikerült elérnie a ház-

nak. A nagyobb beruházásokhoz természe-
tesen az önkormányzat támogatására volt
szükség, de apróbbakat (fásítás, Klebels-
berg-szoboravatás, díszkút áthelyezése)
meg tudtak valósítani önerôbôl, illetve a
helyi civil szervezetek és a lakosság széles
körû összefogásával, felajánlásaival, ado-
mányaival. A vezetô nagyon büszkre arra
is, hogy a Kultúrkúriát meghívta tagjai közé
a Magyar Teátrum Társaság.

Egyre nehezebb az intézményben termet
bérelni, a programok zöme 80–90%-os ki-
használtsággal fut, a komolyzenei elôadáso-
kat kivéve, ahová a legnehezebb becsábíta-
ni a közönséget, pedig a legmagasabb szak-
mai színvonalú produkciókat hívják meg.
A másik nehezen megoldható feladat: a 15–
25 év közötti korosztályt megszólítani.

A meghallgatás végén a Pesthidegkúti Vá-
rosrészi Önkormányzat egyhangúlag támo-
gatta Dolhai István pályázatát, melyet a Kle-
belsberg Kuno Mûvelôdési, Kulturális és
Mûvészeti Központ vezetôi állásának betöl-
tésére nyújtott be.

*
A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat
ezt követôen meghallgatta a Hidegkúti
Sport Club újdonsült elnökét, Szekeres Ta-
mást. A HSC elnökével készített interjún-
kat az 4. oldalon olvashatják. A Pesthideg-
kúti Városrészi Önkormányzat köszönettel
tudomásul vette Szekeres Tamás, a Hideg-
kúti sport Club újonnan megválasztott el-
nöke szóbeli bemutatkozását, és elvi támo-
gatását adta elképzeléseihez, melyeknek
megvalósításához, illetve megtárgyalásá-
hoz konkrét, írásbeli tervek elkészítését ja-
vasolta. SZZM

„A kultúra nem maradhat figyelem nélkül”
Csoóri Sándor volt a Zeneszalon vendége

A tavasz érkeztével a Klebelsberg Kultúr-
kúriában is egy új kezdeményezés szüle-
tett. A Nemzeti Filharmonikusok Grazio-
so Kamarazenekara minden hónapban
találkozásra hívja az érdeklôdôket. A
Grazioso Zeneszalon elsô koncertje már-
ciusban volt: Schumann mûveibôl hall-
hattunk, a zeneszerzô életérôl kaptunk
beszámolót, megtudhattuk, mitôl és mi-
ként szólal meg az oboa, majd Kecskés
Gábor ötvösmûvész mesélt a karikagyû-
rûrôl. Megható, meleg hangulatú, barát-
ságos összejövetel részesei lehettünk.

Április 23-án a Zeneszalonban Balogh
Ferenc hegedûmûvészt hallhattuk (zon-
gorán közremûködött Sztankay Klára),
meghívott vendégként Csoóri Sándor
költô-mûfordítót üdvözölhettük.

Balogh Ferenc virtuóz játéka, meleg,
telt hegedûhangja elvarázsolt mind-

annyiunkat. Csoóri Sándor saját verseit
olvasta nekünk. Egyszerûen, magyará-
zat nélkül. Mint Csoóri Sándor mondta:
„Nagy öröm, ha egy kerületben ilyesféle
vállalkozások vannak. Miért? Mert ne-
künk sok esélyünk nincs itt Közép- Euró-
pában, hogy kitûnjünk. Egyetlen egy
olyan kapaszkodónk van, a kultúra,
mellyel kiválhatunk a többiek közül. Bi-
zonyos, hogy egy országra, amelynek
kultúrája van, arra felnéznek. Akármi-
lyen a világ rendje, a kultúra nem marad-
hat figyelem nélkül.”

A legközelebbi zeneszalon június 4-
én 18 órától kezdôdik Tánczenék Rózsa-
völgyitôl Bartókig címmel. Közremûkö-
dôk: Szilvásy Viktória, Detvay M.Marcel-
la, Rudolf András, Migróczi Tamás, vala-
mint Bajdik Mariann táncos.

D. M.
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A magyar nemzeti labdarúgó-válogatottak
igazgatója a Hidegkúti Sport Club élén

Április végén tartott tisztújító
közgyûlésén új elnökséget és
új elnököt választott a Hidegkúti
Sport Club (HSC). Az újdonsült elnök,
Szekeres Tamás fiatal, agilis, nyelveket
beszélô, sportolóként és szakmai
vezetôként is egyaránt sikeres ember.
A sportklub jövôjérôl, a magyar
labdarúgás helyzetérôl beszélgettünk
vele.

Hétszer nyert Magyar Kupát és négy-
szer bajnokságot. Hatszoros magyar válo-
gatott. Légiósként játszott Belgiumban
és Norvégiában is. Az NB I-ben 290 mecs-
csen 22 gólt szerzett. Nagyon szép pályafu-
tás. Hány éves egyáltalán, ha szabad kér-
deznem?

Harminchét éves vagyok. 27 évig voltam
aktív labdarúgó, 17 évig proª. Magyarorszá-
gon valóban mindent elértem, amit csak le-
hetett.

Idegenlégiósként fejezte be proª labda-
rúgói pályafutását. Fel sem merült, hogy
külföldön marad?

Egy ideig úgy gondoltam, hogy kint mara-
dunk a családommal együtt Norvégiában,
mivel nagyon megszerettem ezt az orszá-
got. Aztán — három évvel ezelôtt — felké-
rést kaptam az MLSZ-tôl, és hazatértünk.
Azóta is az MLSZ-nél dolgozom, a nemzeti
válogatottak igazgatója vagyok. Jól érzem
magam ezen a poszton, átlátom a rendszer
mûködését, és nagyon sok olyan szegletét
is ismerem a mai magyar labdarúgásnak,
amelyet egy átlagos focirajongó esetleg
nem. Sok megdöbbentô adattal találkoz-
tam itthon. Egyetlen példa: a 4,5 milliós
Norvégiában 500 ezer igazolt labdarúgó
van, nálunk 130 ezer… Magyarország Euró-
pában a legutolsó ezen a téren.

Hogyan került a HSC élére?
Családommal február elsején költöztünk

Nagykovácsiba. Két gyermekem a HSC-
ben sportol. Edzôjüktôl, a HSC utánpót-
lás-nevelését vezetô Rósa Viktortól kaptam
a felkérést a klub elnöki posztjára. Jó kap-
csolatban vagyok egyébként a Gyermek
Labdarúgó Szövetség vezetôivel, és sok
utánpótlással kapcsolatos tervünk van az
MLSZ-ben is. A Hidegkúti Sport Club na-
gyon jó lehetôség arra, hogy a nagy ívû ter-
veket helyben is próbára tegyük.

Vannak már konkrét tervei?
Vétek nem felismerni, hogy milyen fon-

tos lenne idejekorán elkezdeni az egészsé-
ges életre, testmozgásra nevelni gyermeke-
inket. Magyarországon 50–60 ezer gyerek
focizik, Ausztriában háromszor ennyi. Elin-
dult nálunk is az elitképzés, de nincsen
alapja, nincsen tömegbázisa. Mennyiségi
utánpótlásbázis nélkül nem lesz minôségi

utánpótlás. Minél több gyereknek hozzáfé-
rést kellene biztosítani ehhez a játékhoz,
függetlenül a tehetségtôl. A tehetségeseket
késôbb ki lehet emelni a tömegsportbázis-
ból. A labdarúgás, mint minden csapat-
sport ráadásul erôteljes személyiségfejlesz-
tô hatású. Annakidején a miskolci egyete-
men szereztem történelem szakos diplo-
mát, szóval van rálátásom a magyar iskola-
rendszerre. A gyerekek nálunk önbizalom-
hiányosak, komoly nehézségeik vannak
kapcsolatrendszereikben. A sport, különö-
sen a csapatsport és a labdarúgás jótékony
hatással lehet rájuk, megerôsítést adhat a
gyereknek, amelyre késôbb is tud építeni
— ezt személyes példám is bizonyítja. A Hi-
degkúti Sport Club jelenlegi helyzetébôl ki-
indulva rövid távon is sokat lehet tenni.
Ma kétszázötven gyerek sportol itt. Ezt a
számot három év alatt meg lehet duplázni.

Milyen alapvetô változásokra, fejleszté-
sekre van ehhez szükség? Hogyan lehet
több ªatalt a sportpályára csábítani?

Ehhez természetesen vannak minimális
követelmények. Mindjárt az elsô, hogy
rendbe kéne hozni a pályát, hogy guruljon,
és ne a gyerek nyakába pattanjon a labda,
mert így nem lesz sikerélménye, és elmegy
a focitól a kedve. Folytatni kell az öltözôk
rendbetételét, felújítását is, amit a klub
nemrég — a szülôk és a támogatók adomá-

nyaiból — önerôbôl megkezdett. A harma-
dik alapfeltétel, hogy körbe kéne keríteni a
területet, hogy védhetô, ellenôrizhetô le-
gyen. Komoly utánpótlásnevelô sportklub-
bá lehet és kell tenni a HSC-t. Ehhez adva
van a környékbeli örömtelien magas gyer-
meklétszám, több mûködô szakág és egy lel-
kes elnökség. Van még egy fontos dolog,
amiben óriásit tudna Magyarország fejlôd-
ni, amit a HSC utánpótlásánál is hangsúlyo-
sabbá kell tenni: ez pedig a nôi labdarúgás.
Mindenhol a világban felismerték már, mi-
lyen tartalékok rejlenek ebben a szakág-
ban. Lányok és asszonyok nélkül lehetet-
len igazán népszerûvé tenni a focit. Aki
lány korában maga is focizott, könnyebben
leviszi majd a gyermekét is a pályára.

A szükséges fejlesztések milyen forrás-
ból valósulhatnak meg?

Felvettem a kapcsolatot az önkormányzat
vezetésével: a legnagyobb jóindulattal áll-
nak a kérdéshez, és — egyre szûkebbre sza-
bott anyagi lehetôségeikhez mérten — biz-
tosítottak is támogatásukról. Egy átlagos
klub havi 10 ezer forintos tagdíjakkal üze-
mel — nálunk 1000 forintos jelenleg a tag-
sági díj. Ezen is szép lassan és fokozatosan
változtatni kell majd. Az öltözôk felújítása
például komoly természetbeni felajánlások-
ból és a szülôk pénzbeli adományaiból in-
dult el.

Hogyan jut majd ideje a hidegkúti
ügyekre, miközben embert próbáló fel-
adatok várnak Önre az MLSZ-nél, ahol a
magyar labdarúgás jövôje a tét?

Nem telnek unalmasan a hétköznapjaim,
és éppen a közelmúltban bôvítették ki a fel-
adatköreimet — ez igaz. Ugyanakkor erôt tu-
dok meríteni a körülöttem lévôk lelkesedé-
sébôl, és meg lehet ésszerûen osztani a fel-
adatokat. Az MLSZ mûködésén keresztül lá-
tom, hogy milyen sokat lehet proªtálni a
szervezettségbôl. Szentirmai-Zöld Máté
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Búcsú Hidegkút és Mosbach Jani bácsijától
Életének 78. évében, hosszú szenvedés
után május 6-án elhunyt Kretz-Kunsági
János, a II. kerületi Német Kisebbségi
Önkormányzat tagja. Egyike volt azok-
nak, akiknek a munkája révén létrejött
Mosbach és a II. kerület között a testvér-
városi kapcsolat. Munkája elismerése-
ként Németországban „Aranytû” kitünte-
tésben részesítették. Jani bácsitól május
12-én vettek végsô búcsút a solymári te-
metôben.

Jani bácsi egyike volt azoknak a régi hi-
degkúti német nemzetiségû lakosoknak,
akik letették a mosbachi partnervárosi
kapcsolatfelvétel alapjait. Eleinte roko-
ni, baráti szálakon keresztül élt a kapcso-
lat a kitelepített hidegkútiak és az itthon
maradottak között. A nyolcvanas évek-
ben, amikor megalakult Mosbachban a
Heimatverein (Szülôföld Egyesület),
Kretz-Kunsági János azon fáradozott,
hogy a Német Kultúregyesület II. kerületi
szervezetével közösen szorosabbá fûzze a
szálakat a civil szervezetek között.

A Heimatverein vezetôjével, Hans Krô-
ningerrel közös munkájuk eredménye-
ként sikerült elérniük, hogy 1990-ben
testvérvárosi Együttmûködési Egyez-
ményt írt alá a két település polgármeste-
re. Abban, hogy ez az esemény létrejöhe-
tett, nagy szerepe volt a Pesthidegkút-Ó-
falui Plébánia tisztségviselôinek is. Jani

bácsi ekkor mint egyházgondnok dolgo-
zott a plébánián. Az ófalui plébánia képvi-
selôi 1991-ben létrehozták a Pesthideg-
kúti Német Nemzetiségi Alapítványt, ami-
nek késôbb elnöke lett.

Az ô érdeme az is, hogy 1994-ben, ami-
kor a kisebbségi önkormányzatok létrejö-
hettek, azon dolgozott, hogy ezt a lehetô-
séget kihasználva kerületünk megmaradt
német nemzetiségi lakossága érdekében
megszervezze a helyi kisebbségi szerveze-
tet.

Jani bácsi munkájának gyümölcse
1998-ban érett be, amikor megkötötték
a két város közötti magasabb szintû part-
nerkapcsolati szerzôdést. Ebben mind-
két fél kötelezettséget vállalt a közössége-
ket összekötô barátság erôsítésére, ápolá-
sára, célul tûzte ki egymás kultúrájának
és hagyományainak kölcsönös megisme-
rését. Ennek jegyében jöttek létre a két
város közötti egyházi és iskolai kapcsola-
tok, valamint a tûzoltók és rendôrség kö-
zött máig fennálló jó viszony.

Kretz-Kunsági János hihetetlen energi-
ával tevékenykedett e célok elérésének
érdekében. Munkája elismeréseként
2001-ben, Németországban „ Aranytû”
kitüntetésben részesítették. Mindaz,
amit a német közösség érdekében tett,
példaértékû lehet az utókornak.

Jani bácsi, azokat a célokat, amelyeket
kitûztél magad elé, fáradságot nem kímél-
ve végigküzdötted, ezért ígérjük, nem
hagyjuk elveszni munkád gyümölcsét, és
továbbadjuk a folytatás lehetôségét a kö-
vetkezô generációnak. Méltóképp csak
úgy búcsúzhatunk tôled, ha megköszön-
jük, hogy éltél, és veled együtt dolgozhat-
tunk, s példát mutattál mindannyiunk
számára.

Nyugodj békében!
Dézsi Jánosné,

a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Országos evangélikus
hittanverseny

Idén tizenkilencedik alkalommal rendezték meg az országos hit-
tanversenyt. Külön kategóriában versenyeztek az egyházi iskolák
és a gyülekezetek csapatai. Két korosztályban folyt a verseny: négy-
fôs alsó, illetve felsô tagozatos csapatok indulhattak. Iskolánként
és gyülekezetenként két-két csapat. A Máriaremte-Hidegkúti Öku-
menikus Általános Iskolából, a Nagykovácsi Általános Iskolából és
a Pesthidegkúti evangélikus gyülekezetbôl hat csapat indult. Az
idei verseny témája Növények a Bibliában volt: korosztályonként
nyolc-nyolc bibliai történetet kellett a gyerekeknek alaposan is-
merniük.

A területi és az egyházmegyei elôdöntôt március 27-én tartot-
ták. Az Öku-ba járó gyerekek Aszódon mérték össze tudásukat
más egyházi iskolai csapatokkal. Ugyanitt zajlott le az egyházme-
gyei elôdöntô is. A versenyen írásban kellett játékos feladatokat
megoldani.

Az Ökumenikus Általános Iskola elôdöntôs eredménye: Az
egyik alsó tagozatos csapat (Ledniczky Márton — 2. osztály, Fodor
Kincsô — 3. osztály, Kis Ádám és Nyomárkay János — 4. osztály) elsô
helyezést ért el, és így bejutott az országos döntôbe. A másik alsó
tagozatos csapat (Lengyel Dániel — 1. osztály, Skultéty Fülöp — 2. osz-
tály és két „vendég” Piliscsabáról: Balogh Benedek és Nagy Miklós)
harmadik lett. A felsô tagozatos csapat (Ledniczky György és Mikó
Tamás — 5. osztály, Lada Alexandra — 6. osztály, Mikó Annamária —
8. osztály) nagyon erôs mezônyben negyedik lett.

Az országos döntôben április 23-án az Ökumenikus Általános
Iskola alsó tagozatos csapata az egyházi iskolák kategóriájában
nyolc csapat közül III. helyezést ért el. A csapat tagjai: Fodor Kin-
csô és Prôhle Janka 3. osztályos, valamint Kis Ádám és Nyomárkay
János 4. osztályos tanulók.

Pályázat: Zene a Napkeletben
A Klebelsberg Kuno Emléktársaság támogatásával a Tormay Cécile Kör
pályázatot hirdet Klebelsberg Kuno és Tormay Cécile születésének 135.,
Dohnányi Ernô halálának 50. évfordulójának alkalmából „Zenérôl a Nap-
kelet folyóiratban — a zene szerepe Tormay Cécile, a fôszerkesztô mun-
kásságában” címmel.

Ezen belül ajánlott témák és alcímek:
� Dohnányi Ernô, Klebelsberg Kuno és a Napkelet folyóirat kapcsolata
� Zenekritika a Napkeletben: különösen Dohnányi Ernô mûvészetének

értékelése
� A zene szerepe Tormay Cécile: A régi ház címû regényében, illetve

más mûveiben
A jelentkezési határidô — a pályázati anyag rövid (egyoldalas) szinop-

szisának beküldésével és 1000 forint nevezési díj befizetésével egyidejû-
leg: 2010. június 30.

A pályázók a nevezési díjakat a Klebelsberg Kultúrkúria számlájára fi-
zethetik be: Raiffeisen Bank 12001008-00113363-00100004.

A pályamûvek beküldési határideje: 2010. szeptember 15. A pálya-
mûveket mindkét következô címre küldjék el: tormaykor@gmail.com és
info@kulturkuria.hu.

További információ: 06 30 513-9299, e-mail: tormaykor@gmail.com.
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Felvidékrôl Pesthidegkútra vezérelte a gondviselés
A pesthidegkúti katolikus közösség
elôtt nem ismeretlen az idén 88
esztendôs, ám ma is aktív
Vida Tivadar neve. Az ipolysági
születésû, de már 48 éve a II.
kerületben élô lelkiatya életútja
hasonlóan alakult sok határon túli
honfitársunkéhoz. Már elsô
szentmiséje sem a szokványos
forgatókönyv szerint zajlott.

— Ipolyságon születtem, majd Pozsony-
ban folytattam alap- és középfokú tanulmá-
nyaimat. A papi szemináriumot Kassán és
Pozsonyban végeztem el, 1945. március
31-én szenteltek fel. Az újmisém valóban
nem olyan volt, mint azt sokan gondolhat-
nák, de felejthetetlen maradt sok szem-
pontból. Április 2-án ugyanis a szovjet csa-
patok már a város elôtt álltak. Én közben
gyakorlatilag üres templomban, ágyúdör-
gés kíséretében mondtam elsô szentmisé-
met.

A csehszlovák hatóságok nem könnyí-
tették meg hivatása gyakorlását, mégis
egyik volt plébániájára, Ímelyre tért
vissza megtartani vasmiséjét.

A hatvanas évekig a Felvidéken láttam el
papi szolgálatot, számos településen vol-
tam káplán és plébánoshelyettes. A ható-
ság akkoriban ügyelt arra, hogy sok paptár-
samhoz hasonlóan egy helyen se maradjak
túl sokáig, nehogy aktív közösségi élet ala-
kulhasson ki az egyházközségekben. Volt,
hogy azért vádoltak meg „forradalom” elô-
készítésével, mert az egyik elsôáldozás al-
kalmával nem akartam, hogy egy távoli tele-
pülésrészrôl a gyerekek és családjaik a sa-
ras földúton legyenek kénytelenek a temp-

lomba jönni. Felajánlottam, hogy az ünnep-
séget helyben tartsuk meg, és magam men-
jek ki hozzájuk. Viccesnek hat, hogy a ható-
ságnak már ez szemet szúrt. Ímelyen há-
rom évet töltöttem, és szívemhez nôtt a kis
település. Pappá szentelésem 65. évfordu-
lóján a jubileumi, úgynevezett vasmisét
mondtam el ott. Ezzel is jelezve, hogy szá-
momra fontos, hogy a felvidéki magyarság
megtartsa hitét és anyanyelvét.

A csehszlovák pártállam megtette azt,
ami egy papnak a legfájóbb. Ezért hagyta
el szülôföldjét?

Mivel nem voltam hajlandó megtagadni
magyarságom, mindent megtett a hatóság,
hogy ellehetetlenítse munkámat. Végül
1960-ban megvonták az állami mûködési
engedélyemet, és eltiltottak a papi szolgá-
lattól. Miséznem is csak egyedül, zárt ajtók
mögött lehetett. Plébánián nem maradhat-
tam. Volt, hogy asztalosüzemben dolgoz-
tam, hogy megéljünk, és édesanyámmal
együtt egy szlovák nemzetiségû özvegy-
asszony fogadott be minket. De én pap va-

gyok, így nem nagyon volt más vá-
lasztásom, mint a magyarországi
letelepedés.

Mi vezérelte éppen Máriare-
metére?

Testvérem Budaligeten élt már
az áttelepítése óta, ezért nála ren-
dezkedtünk be, így újra együtt le-
hetett a család. Végre ténylege-
sen gyakorolhattam papi hivatá-
somat a Máriaremetei templom-
ban.

A kis települések plébániái
után egy kegytemplomban gya-
korolhatta hivatását. Nem érez-
te nagynak a különbséget?

Hamar megismertem és megszerettem a
közösséget. A mai bazilika egy zarándok-
hely, amely jelentôs változást hozott a lelki-
pásztori munkában. Káplánként és helyet-
tes-plébánosként dolgoztam, de idôvel, saj-
nos, ªzikailag megterhelô volt számomra,
ám nyugdíjas koromban is igyekeztem ak-
tív maradni.

Olyannyira, hogy hetvenévesen tanulta
meg kezelni a számítógépet.

Szükségem volt rá. A mai napig dolgo-
zom rajta, jelenleg német nyelvû, bibliai és
egyháztörténeti tartalmú könyvet fordítok.
Életem során több nyelvet is megtanultam,
most ezt próbálom kamatoztatni. Koráb-
ban — a teológiai doktorátus megszerzése
elôtt — latin nyelvû fordítóként dolgoztam
a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum,
Könyv- és Levéltárban, ezért nem áll tôlem
távol ez a tevékenység. Jelenleg a közeli
idôsotthonokban látok el papi feladatot,
amíg csak tudok. Erôt merítve felszentelé-
si jelmondatomból: Lelkeket adj nekem, a
többit vidd el! Szabó Gergely

A MÁRIAREMETEI BAZILIKÁBAN június 6-án, Úrnapján a 10.30 órai szentmise
után lesz a körmenet, az oltárok elôtt hagyományosan szép virágszônyeg készül. Jú-
nius 13-án 9 órakor tanévzáró szentmise, utána plébániai családi nap a Cserkészház
kertjében.
A SZÉPHALMI JÉZUS SZÍVE TEMPLOMBAN június 3-án 18.45 órakor a Zsoltár-
kör összejövetele, gregorián énekek tanulása. Június 4-én 8–18 óra között szentség-
imádás. Június 5-én 16 órakor Szépkorúak klubja, 18.30 órakor rózsafüzér, 19 óra-
kor szentmise. Június 12-én 18.30 órakor rózsafüzér, 19 órakor szentmise. Június
13-án templombúcsú. Az ünnepi szentmisét Gyetván Gábor plébános mutatja be, a
zenei szolgálatot a Városmajori Jézus Szíve Kórus végzi Fekete Andrea vezényletével.
Szentmise után búcsúi ünnepség kézmûves foglalkozással, morzsatánccal, játékkal,
agapéval. Június 5-én 8 órától a pesthidegkúti egyházközösségek harmadik fociku-
pája a HSC pályán.
A PESTHIDEGKÚTI EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN (1028 Ördögárok u. 9.) júni-
us 13-án 9.30 órakor tanévzáró istentisztelet. Június 20-án 9.30 órakor hálaadó is-
tentisztelet a templom fennállásának 55. éves jubileuma alkalmából. Lelkészi hivatal:
1029 Zsíroshegyi út 47., tel.: 397-5403; honlap: pesthidegkut.lutheran.hu.
KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP — Teremtés XX. ünnepe. Három alkalomból ál-
ló ökumenikus-ökológiai rendezvénysorozat Pesthidegkúton. Június 3-án 18 órakor
ökumenikus imaest a gercsei templomban. Szolgál Gáncs Péter evangélikus püspök,
a déli egyházkerület püspöke. Június 4-én 14–21 óra között elôadások a pesthideg-
kúti evangélikus templomban. Június 5-én 9.30–12 óra között programok az Ökume-
nikus iskolában.

Kistermelôi piac
Remetén

Egyre több friss hazai agrártermék kapha-
tó a máriaremetei piacon, amelyet legköze-
lebb június 12-én 8–12 óra között tartanak
a cserkészház kertjében (1029 Hímes u.
3.). A termelôi piacra látogatók számára a
hazai vitaminok, ízek mellett a jó hangulat
továbbra is garantálva van.

Ôszig tilos az égetés
Május 1. és szeptember 30. között tilos
mindennemû kerti hulladék égetése — ezt
tartalmazza a II. kerületi önkormányzat
rendelete, amelynek betartását a Városren-
dészet ellenôrzi, az engedélyezettôl eltérô
tevékenység esetén ªgyelmeztetnek, illet-
ve szankcionálnak a közterület-felügyelôk.

Bôvebb információ: www.masodikkerulet.
hu, jover.gyorgy@masodikkerulet.hu.
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Nyári kertmozi Hidegkúton
A Klebelsberg Kultúrkúriában mûködô filmklub nyáron hangulatos kertmozival várja a
film szerelmeseit. Június 4-én 20.30-tól a 40. Magyar Filmszemle elsôfilmes rendezôk film-
jei sorozatában az Utolsó idôk címû alkotást láthatják a nézôk.

1997-ben járunk, a keleti határ közelében. Itt él Iván, az autószerelô fogyatékos nôvéré-
vel, Eszterrel. Iván azzal keres egy kis mellékest, hogy gázolajat hoz át a határon. Egy na-
pon Esztert megerôszakolják a közeli erdôben. A rendôrségi nyomozás nem sok ered-
ménnyel jár, sôt, egy idô után kezd terhessé válni Iván számára. Eszter a trauma után to-
vább éli megszokott életét, azonban nem hajlandó megszólalni. Iván közben szerelmes
lesz Ilusba — egy frissen érettségizett falubeli lányba —, akinek a nyár végén el kell költöz-
nie, mert felvették az egyetemre.

Elérkezik az ôsz, és vele együtt minden megváltozik. Iván magára marad. Tervei bukni
látszanak, a rendôrök figyelmeztetik, hagyjon fel az olajcsempészettel. Ekkor egy véletlen
folytán drámai felismerésre jut Eszter megerôszakolásával kapcsolatban. Már esze ágában
sincs a hivatalos szervekhez fordulni, ô maga tesz igazságot.

Rendezô és forgatókönyvíró: Mátyássy Áron.
A vetítésen való részvétel ingyenes, regisztráció szükséges június 1-ig az info@kulturku-

ria.hu e-mail címen.
Június 10-én 20.30-tól a Fagyos Oázis címû színes, magyar természetfilmet vetítik.
Valóban éghajlati katasztrófa fenyegeti bolygónkat? Csakugyan hamarosan ellepi az In-

diai-óceán a Maldív-szigeteket? A légkörben egyre nagyobb a szén-dioxid mennyisége. Va-
lóban az ember a felelôs mindezért? Naponta hallunk a globális éghajlatváltozásról, de va-
jon tudjuk-e, milyen következményekkel jár mindez a Föld egészére nézve? Az antarktiszi
jég olvadása a déli sarkvidék törékeny ökológiai egyensúlyának összeomlását vetíti elôre.
A trópusi szigeteket körülölelô korallzátonyok pusztulása következtében egész szigetcso-
portok válnak a hullámok martalékává. Az idôjárás világszerte egyre szélsôségesebb, bele-
értve az európai szárazföldet is. Az öt kontinensen forgatott film a már most is érzékelhe-
tô változásokról, azok lehetséges hatásairól és a kiváltó okokról kérdezi a téma nemzetkö-
zileg elismert szakértôit.

Rendezô: Tóth Zsolt Marcell.
A vetítésen való részvétel ingyenes, kérjük, hogy részvételi szándékukat június 8-ig jelez-

zék a zoldag@kulturkuria.hu e-mail címen.

FERGETEGES SZEZONZÁRÓ BULI A KULTÚRKÚRIÁBAN. Június 18-án 20 órától fer-
geteges szezonzáró bulira hív minden táncos lábú budai polgárt a Klebelsberg Kultúrkú-
ria, ahol az Old Boys együttes lép majd fel. A Hungária együttes egykori elôzenekara ta-
valy ünnepelte fennállásának harmincadik évfordulóját.

A mai felállást a zenekar vezetôje, Szidor László sorolja: — Az alapítók közül Szabó
György Balázs énekes, Vadász „Kutyu” Ferenc gitáros és Sebesi József billentyûs maradtak
a csapatban. Késôbb kellett egy basszusgitáros, akit Szabó András (Saláta) személyében
találtunk meg. Két dobosunk: Bardóczy Gyula és Jobbágy Dezsô. Négy fúvóssal dolgo-
zunk, nevezetesen: Nyögéri Tamás és Szalai Szabolcs szaxofon, Sípos Endre trombita, vala-
mint Friedrich Károly pozan, illetve az egyetlen hölgy, Nádai Bea énekes.

— Harminc évvel ezelôtt sem tudtam megjósolni, hogy ennyi idôn keresztül fennmarad
az Old Boys. Addig játszunk, ameddig hívnak bennünket. Jelenleg van ránk, és erre a zené-
re igény, és nagyon remélem, hogy az új arculatot is elfogadják, megszeretik.

(A www.oldboys.hu honlap nyomán.) Jegyár: 2500 Ft.

Kedvenceink seregszemléje
Június 19-én nyolcadik alkalommal rendezi meg a Klebelsberg Kultúrkúria a Pesthidegkúti Házikedvenc Kiállítást és Szépségver-
senyt. A szakmai zsûri véleménye alapján mind a szépségversenyek, mind a közönségdíj gyôztesei (elsô 3 helyezett) díjat kapnak. A
szépségversenyekre a verseny napján lehet nevezni 14.30-tól. A közönségdíj szavazatait 11 órától lehet leadni.

A kiállításon bemutatkozik az Elveszett Állatok Alapítvány, amely nagy hangsúlyt fektet a hobbi- és társállatok helyes tartásának
és az Állatvédelmi Törvény ide vágó rendelkezéseinek megismertetésére, valamint a környezetvédelemre.

A rendezvény ideje alatt segítséget nyújtanak a házi kedvencek tartásához, táplálásához, gondozásához, tesztjeik, fejtörôik játéko-
san vezetik rá a gyermekeket a helyes szokások kialakítására. Minden próbálkozást jutalmaznak. A felnôttek számára tudáspróbát ál-
lítanak össze. Ezek mellett lesz játék, tanácsadás, állatsimogató és vásár.

A kutyák gazdái hozzák magukkal az állat oltási bizonyítványát. A macskák, kisrágcsálók, vadászgörények, madarak, egyéb álla-
tok gazdáinak a 8/A jelzésû állatorvosi igazolást kell bemutatniuk. A rendezvényen való részvétel ingyenes.
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Gyógymasszázs az Ön otthonában
Csipak Zoltán
gyógymasszôr

otthonában keresi fel
a regenerálódni,

relaxálni vágyókat.

Professzionális masszázs
gyógyhatású

készítményekkel,
irodákban is.

Kedvezmények.

Telefon:
06 20 595-3057


