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Újabb sportközpont épült a II. kerületben

Önök kérték

A II. kerület harmadik sportcentrumát avatták fel augusztus végén Pesthidegkúton. A közel
félmilliárd forintos beruházás része az az ingyenesen használható közösségi tér, ahol füves
focipálya, kondipark, gumiborítású futókör, pingpongasztal várja a mozogni vágyó helyieket.

» A hidegkúti sportolók kiemelkedő alakja volt Csák Ibolya
Budai Ildikó
| pestbudailatkep@hetivalasz.hu

A II. kerület egyik legjelentősebb sportcélú beruházása valósult meg
Pesthidegkúton. A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) országos pályaprogramjának keretében
a négy műfüves pályát augusztus 30-án, míg a mel50

lette kialakított, a helyiek
igényeire szabott, ingyenesen használható közösségi
teret szeptember 6-án adta
át Láng Zsolt. A II. kerület
polgármestere példaértékűnek tartja a helyi közösség
és az önkormányzat együttműködését. A Szabadság
utcai pályán – a Hidegkúti Sportclub (HSC) irányításával – eddig is élénk sport-

élet folyt. Kérdőíveken kérte
ki 2009-ben az önkormányzat az itt lakók véleményét,
mit látnának szívesen Hidegkútnak ezen a területén. Mivel a legtöbben a
sport- és rekreációs fejlesztésre szavaztak, a kerület
úgy döntött, ehhez próbál
forrásokat találni. Sikeres
pályázatot nyújtottak be az
MLSZ országos pályaépí-

tési programjára. A labdarúgó-szövetség közreműködésével egy nagyméretű,
illetve három kisebb labdarúgópálya épült világítással,
labdafogó hálókkal, kerítéssel és egy 150 személyes
mobil lelátóval.
Az önkormányzat az
MLSZ-pályázaton elnyert
mintegy 200 millió forintot közel 300 millió forinttal
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A hidegkúti olimpikon
Hidegkút sportéletének kezdetei az 1920-as évekre nyúlnak
vissza. Az akkor még önálló
sváb településen a falugyűlés
határozott 1924-ben a Hidegkúti Sport Club megalakításáról. 1930-tól az egész országban hetente egy délután vagy
vasárnap délelőtt kötelező volt
a sport. Sokan nem szerették
az úgynevezett leventefoglalkozásokat, de ezeknek a helyi
edzéseknek is szerepe lehetett
abban, hogy sok falusi tehetségre az itt elért eredményei
alapján figyeltek fel.
A hidegkúti fiatalok között
a labdajátékok, a céllövészet
és az atlétika volt a legnépszerűbb. A vízi sportok rajongói
egy magánház kertjében kialakított úszómedencében gyakorolhattak. A hidegkúti sportolók egyik kiemelkedő alakja
Csák Ibolya volt, aki az 1936-os
olimpián 162 centiméteres ugrásával aranyérmes lett, egyébként ő volt az egyik első magyar
női olimpiai bajnok.

egészítette ki, ugyanis nem
csupán a korszerű futballpályák kiszolgálóhelyiségeinek és a környezet kialakításának költségeit vállalta,
hanem a szabadidő eltöltésére alkalmas közösségi tér
létrehozását, valamint teniszpályák megépítését is.
„Az önkormányzat célja az volt, hogy az új, többfunkciós létesítmény széles
körűen szolgálja a hidegkútiak igényeit” – mondta
Láng Zsolt, aki szerint egy
fejlesztés csak akkor lehet
sikeres, ha az előkészítés
során kiderül, mit szeretnének az ott élők. „Igyekszünk megtalálni az egyensúlyt a különböző fejlesztési
irányok között, mindemellett figyelünk arra, hogy
megvalósuló beruházásaink
minél jobban fedjék a felmerülő igényeket. A II. kerületnek sokféle arca van,
önkormányzatunknak egyszerre kell választ találni a
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világvárosias belső részeken, a családi házas övezetekben vagy éppen az önálló múlttal és identitással
rendelkező, sváb hagyományokat őrző Pesthidegkúton élők problémáira” – tette hozzá Láng Zsolt, aki úgy
véli, az elmúlt négy évben is
kiemelt figyelmet kapott az
oktatási, nevelési, egészségügyi és szociális intézményhálózat bővítése, továbbá a
közlekedés-infrastruktúra
fejlesztése, illetve a zöld területek védelme.
„Pesthidegkút legfontosabb értéke a közösségi
szellem, intézkedéseink sorával kívántuk ezt erősíteni
az elmúlt években is” – utal
a polgármester a megépült
mentőállomásra vagy az ismét rendőri jelenlétet biztosító rendészeti központra. Ebbe a sorba illeszkedik
a most elkészült Szabadság utcai sport- és szabadidőközpont, amelyet az öt
éve elhunyt Pokorny Józsefről neveztek el. A település
legendás edzője, a Hidegkúti Sport Club egykori elnöke sok száz helybeli fiatallal
szerettette meg a futballt.
A Szabadság utcai sportpályát a hetvenes évek közepétől használta a Hidegkúti Sport Club. Akkor ez
a terület még a város széle
volt, az egyik iskola tangazdasága működött itt. A terület lassan benépesedett
az elmúlt évtizedekben, és
egyre többen jártak ki futni,
sétálni. A sportpályák fejlesztésével egy időben közösségi tér kialakításáról is
döntött az önkormányzat,
így napközben ingyenesen
használható a füves focipálya, a gumiburkolatú futókör. A felnőtteket kondipark,
a gyerekeket játszószerek
várják, de pingpongozni és
sakkozni is lehet majd a közösségi téren.
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Sikeres novellaíró-pályázat

Élettörténetek

Két témában hirdetett novellaíró-pályázatot a
II. kerületi önkormányzat idén májusban. Közel
150 alkotás érkezett be, az eredményhirdetésre
szeptember végén kerül sor.

T. I.
| pestbudailatkep@hetivalasz.hu

Az önkormányzatot is meglepte a nagy érdeklődés,
amely a 65 éven felülieknek kiírt novellaíró-pályázatot kísérte – mondta Láng
Zsolt II. kerületi polgármester. „Két témáról lehetett írni: nagy utazások történetét
vártuk, valamint az I. világháborúról szóló, családban
fennmaradt élmények leírását kértük az indulóktól.
Összesen 116-an küldték
el nekünk írásukat, voltak,
akik többet is, végül a zsűrinek 143 novellát kellett elolvasnia” – meséli.
A budai városrészben
élőktől beérkezett novellákat három II. kerületi kötődésű költő: Lator László, Czigány György, valamint
Lackfi János bírálja el. A pályázat eredményhirdetésére
szeptember végén kerül sor.
Mindkét témában díjazzák

az első három helyezettet,
és ekkor adják át a polgármesteri különdíjat is.
A műveket Láng Zsolt augusztus végén személyesen
adta át a zsűri elnökének,
Lackfi János költőnek (képünkön). A polgármester elmondta: megható volt számára, hogy milyen sokan
osztották meg saját vagy
közvetlen családtagjuk történetét. Az I. világháborús
témát feldolgozó írásokban
féltve őrzött családi naplókból vett részletek, nagyszülőktől „megörökölt” történetek is találhatók. A nagy
utazásokról szóló művekben pedig a világ legkülönbözőbb tájaira repítik el a
lelkes szerzők az olvasót –
tudtuk meg Láng Zsolttól,
aki szerint a művek többsége valódi kordokumentum,
távolinak tűnő történelmi
eseményeket helyeznek új,
a hétköznapokat is átélhető
megvilágításba.
51

