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Horgásztó nem csak horgászoknak

A helyi horgászok máris kezdik újra felfe-
dezni a megszépült környezetben, kultu-
rált keretek között néhány napja megnyi-
tott Temetô utcai halastavat. A kis tó körü-
li, a környékbeliek elôl korábban teljesen
elzárt területre — nyitvatartási idôben —
most már azok is beléphetnek, akik hangu-
latos sétára, friss levegôn eltöltött testmoz-
gásra vagy egyszerûen csak csendre vágy-
nak, és hallgatni szeretnék a tó élôvilágá-
nak neszeit.

A tó üzemeltetését tavaly pályázati úton a
Pro-Vito Bt. nyerte el. Kalota István, a cég
ügyvezetôje arról tájékoztatta lapunkat,
hogy — a hidegkúti lakosok kérésére, Láng
Zsolt polgármesterrel egyeztetve — az üzleti
tervekben szereplô bruttó 5000 forintos
felnôtt és a 3000 forintos ifjúsági napijegy

árait az áfa emelkedése ellenére változatla-
nul hagyják. Ezen kívül a horgásztóra vonat-
kozó napijegy árából a 1028 és a 1029 irá-
nyítószámú lakcímkártyával rendelkezôk-
nek átlagosan 25%-os kedvezményt biztosí-
tanak: ôk a felnôtt napijegyhez 3800 Ft, az
ifjúsági napijegyhez pedig 2200 forintért
juthatnak hozzá, és az ár magában foglalja
a horgászrendben szabályozott mennyisé-
gû hal térítésmentes elvitelét is.

A hobbihorgászok, illetve a kevésbé tehe-
tôsek részére bevezetnek egy 2000 forin-
tos napijegyet, amely hal elvitelére nem jo-
gosít. A horgász a kifogott halat — súly alap-
ján — külön térítés ellenében természete-
sen elviheti.

Kalota István ügyvezetô a téli korcsolyá-
zást illetô helyi igénnyel kapcsolatban

elmondta, hogy a befagyott tavat korcsolyá-
zásra csak a jégvastagság folyamatos ellen-
ôrzése mellett lehet használni. Mivel a ta-
vat májustól egész évben 24 órán keresztül
ôrzik, ezért nincs akadálya annak, hogy mi-
nimális belépôért — és saját felelôsségre!
— a lakosság télen is használhassa a tavat.

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormány-
zat tagjai, Csabai Péter elöljáró, Korodi Eni-
kô, Skublicsné Manninger Alexandra, Makra
Krisztina és Bándy Péter április 28-án meg-
tekintették a felújítási munkálatokat, és
egyöntetûen arról nyilatkoztak, hogy nagy
változásokat tapasztaltak a korábbi áldatlan
állapotokhoz képest. szzm

(1028 Temetô utca 65., bôvebb információ:
www.pro-vito.hu.)

Pesthidegkúton is kamerák vigyázzák a rendet
Mobil kamerákat használ májustól a Készenléti Szolgálatok Pesthidegkúti Egyesülete,
amely a Városrendészettôl kapott két digitális berendezést.

— Ismerjük azokat a területeket, ahol Hidegkút közbiztonsága miatt gyakran bevet-
jük majd a kamerákat. — mondta el lapunknak Horváth Gyula, az egyesület alelnöke. —
A Városrendészettel, a kerületi polgárôrségekkel és a rendôrséggel is napi kapcsolatban
vagyunk, így pontos információink vannak azokról a gócpontokról, ahol a bûncselekmé-
nyek megelôzése érdekében kihelyezzük a berendezéseket. Természetesen lesznek olyan
helyek, ahol — akár lakossági segítséggel — rejtve maradnak a kamerák, hogy a tetten-
érést bizonyítani tudjuk. Így gépkocsikkal kapcsolatos bûncselekmények esetén, vagy il-
legális sitt- vagy zöldhulladék-lerakás alkalmával jó szolgálatot tesznek majd. A berende-
zés elônye a hosszú felvételi idô mellett, hogy éjjel is tökéletes képet rögzít, így egy arc
vagy egy rendszám beazonosítása nem jelent majd gondot a hatóságnak. szg
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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 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

Ügyeletes gyógyszertár:
Szent Margit Gyógyszertár

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

Támogatás hidegkúti szervezeteknek
A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat képviselô-testülete má-
jus 5-i ülésén úgy határozott, hogy a „Pesthidegkúti VÖK terüle-
tén lévô szervezetek” támogatására a 2009-re jóváhagyott ötmillió
forintos keretbôl 23 pesthidegkúti szervezetnek ad pénbeli segít-
séget közösségi programok szervezésére: Pesthidegkút Alapít-
vány, Remete Kulturális és Sport Egyesület, Egalitás Alapítvány,
Hidegkúti Nyugdíjas Klub, Pro Spiritusz Alapítvány (1000. sz.
Szent Korona Cserkészcsapat), Hidegkúti Sport Club, Pesthideg-
kúti Német Nemzetiségi Alapítvány, Carmine Celebrat Kórus Ala-
pítvány, TERE-FERE Polgári Nyugdíjasklub, Art’s Harmony Sza-
bad Mûvészeti Társaság, Szövetség a Fiatalokért Alapítvány, Sarlós
Boldogasszony Plébánia, Széphalom Jézus Szíve Plébánia, Don
Bosco Nôvérek Szent Család Óvodája, Adyliget Barátai Alapítvány,
Mária-Remete Cserkészcsapatért Alapítvány, Széphalom Alapít-
vány, Keresztények Segítsége Alapítvány, People Team Alapítvány,
Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Iskolaszék Egyesület.

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. június
3-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 18-án 18 óra
(tel.: 441-5143,
istvan.balsai@parlament.hu)

Pesthidegkúti Közösségi Ház
1028 Máriaremetei út 37.

Több férôhely a hidegkúti ovikban
A május 5-i VÖK ülésen jelen volt Bartusné Tóth Györgyi óvodaveze-
tô is, aki 32 éve dolgozik Pesthidegkúton, és most — harmadik cik-
lusa leteltével — ismét megpályázta a három óvodát magában fogla-
ló, környezeti nevelési program szerint mûködô Kolozsvár utcai
óvoda vezetôi állását. Az ülé-
sen pályázatáról, eddigi pá-
lyafutásáról, az óvodák életé-
rôl és a gyerekek helyzetérôl
folytatott beszélgetést követô-
en a városrészi önkormány-
zat egyhangú határozattal tá-
mogatta Bartusné Tóth Györ-
gyi pályázatát. Az óvodaveze-
tô asszony két örömteli ese-
ményrôl is beszámolt az ülé-
sen: egyrészt arról, hogy óriá-
si a túljelentkezés az óvodái-
ba, másrészt arról, hogy meg-
kapták a hûvösvölgyi mobil
óvodát, ahová további kétcso-
portnyi gyereket fel tudnak
majd venni.

Szelektív hulladékgyûjtés Adyligeten is
A május 19-i ülésen újra tárgyalt a VÖK az adyligeti szelektív hulla-
dékgyûjtô sziget sorsáról. A részönkormányzat úgy határozott: tá-
mogatja az Adyliget fôterérôl ideiglenesen eltávolított szigetnek a
közeli parkba, közterületre történô elhelyezését, és egyetért azzal,
hogy a szigethez a Beruházási és Városüzemeltetési Iroda zúzott kô-
bôl egy kb. 20 méter hosszú bekötôutat építtessen. A helyi civil
szervezet által javasolt helyszín a Nagykovácsi út—Pipitér utca tor-
kolatánál helyezkedik el a Nagykovácsi úttal párhuzamosan futó fa-
sor mögött, a lakóházaktól megfelelô távolságra. A döntést követô-
en a Környezetvédelmi Iroda elkészítteti a szükséges Közterület
Rendezési Tervet, amit — a VÖK és a helyi civil szervezet vélemé-
nyezését követôen — a képviselô-testületnek kell majd elfogad-
nia. Ezt követôen, várhatóan ôsszel épülhet meg az út, és telepíthe-
tô újra a szelektív hulladékgyûjtô sziget Adyligeten.



2009. május 29. KÖZÉRDEKÛ 3. OLDAL

Épül a Zrínyi utca forgalomlassító öblökkel

Felújítások Pesthidegkút-szerte
Az önkormányzat — szûkös forrásai ellenére is — igyekszik karban-
tartani, felújítani az utakat, a járdákat és a közterületeket. Munká-
latok folynak az Ördögárok utcában, megújult a Badacsony utca,
készül a Jókai utca és a Zrínyi utca, ahol a nagy átmenô forgalom
miatt forgalomcsillapító öblöket is kialakítanak. Hamarosan bir-
tokba vehetik a kerékpárosok a Zsíroshegyi úton és a Géza fejede-

lem utcában, illetve a környezô kisebb utcákban kijelölt kerékpár-
utakat (a nagyobb forgalmú úttestek csomópontjaiban, keresztezô-
déseiben forgalomcsillapító szigeteket építettek ki). Új járdán sé-
tálhatnak a pesthidegkútiak a Hímes utcában, a Kazinczy utcában,
a Honvéd utcában és a Temetô utcában is. Az ELMÛ a Hidegkúti út
mentén cserélt le néhány balesetveszélyes villanyoszlopot.

Útfelújítás árokkarbantartással

Piktogram és útburkolati jel is figyelmeztet a
Zsíroshegyi úton kijelölt kerékpárútra

Az autósokat a megszokott jelzések mellett
minden keresztezôdésben ilyen szigetek késztetik
lassításra

Folyamatosan javítják a kátyúkat a hidegkúti
utakon

Járdafelújítás és új járda építése a Honvéd
utcában

Több mint egy tucat villanyoszlopot cserélt le az
ELMÛ a Hidegkúti út mentén

Útfelújítás és bicikliút kiépítése a Géza fejedelem
utcában
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A református egyházközség jubileuma
„Hálás a szívünk, hogy ebben a hatalmas
teremtett világban, azon belül Magyaror-
szágon, még szûkebben Pesthidegkúton,
Isten gondoskodása folytán 1939-ben el-
készülhetett református templomunk.” Ko-
vács Gergely lelkész hálaadó szavaihoz egy
szívvel és lélekkel csatlakozott az ünneplô
gyülekezet. Az ünnepi misén Szabó István
püspök igehirdetését követôen Illés Dávid
esperes köszöntô szavaiban a hálaadás fon-
tosságáról beszélt: mai ember nem szeret
köszönetet mondani, mert akkor el kell is-
mernie, hogy az embertársai közremûkö-
désével megvalósuló isteni segítség közre-
játszott eredményeiben.

— Ha az úr nem építi a házat, hiába dol-
goznak azon építôi — Láng Zsolt polgármes-
ter szavai is a hálaadás fontosságára ªgyel-
meztettek. — Az ünnep nem a falaké, ha-
nem sokkal inkább a lelkeké, akik építet-
ték, megôrizték és ma is megtöltik a temp-
lomot. A magyar történelemben a templo-
mok sokszor voltak a megmaradás helyei
lelki és ªzikai értelemben egyaránt. Mi itt
a kerületben mindig, de az elmúlt két és
fél évben különösen törekedtünk arra,
hogy az egyházközségekkel összefogjunk —
mondta a polgármester.

Mûvészek a templomért
Május 23-án este telt ház elôtt nagy sikerrel lépett fel Nagy-Kálózy
Eszter és Rudolf Péter az És Rómeó és Júlia címû elôadásban.

A Templomkerti Estéket az eseménysorozat fôvédnöke, Láng
Zsolt polgármester nyitotta meg. A jótékonysági rendezvényeket
ingyen látogathatják az érdeklôdôk, de felajánlásokat a Bazilika
belsô berendezésének felújítására köszönettel fogadnak a helyszí-
nen a szervezôk.

A kétszemélyes darab az idei jótékonysági estek elsô programja
volt, amelyet július 4-én 19 órai kezdettel Kovács Ákos Krúdy-estje
követ majd Kaland a régi királlyal címmel. A házigazda Szigethy Gá-
bor lesz. Júliusban fellép még Raduly József és a Rajkózenekar, au-
gusztusban pedig Berecz András mesemondó valamint Balázs Péter
és barátai adnak mûsort.

A hitélet hírei
PESTHIDEGKÚTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG: Május
27–29-én 18.30 órakor pünkösdi felkészítô, hitmélyítô es-
ték lesznek Csoma Áron szolgálatával. Május 31-én 10 órakor
pünkösdi úrvacsorás istentisztelet, konfirmációs fogada-
lomtétel, június 1-jén 10 órakor pünkösd hétfôi úrvacsorás
istentisztelet, június 7-én 10 órakor Szentháromság vasár-
napi istentisztelet. Június 14-én 10 órakor hittanos évzáró,
családi istentisztelet, családi nap közös ebéddel, elôadás-
sal, gyerekprogrammal. Június 15–17-én 8–16 óra között
nyárkezdô gyereknapok napközis rendszerben. Részletes in-
formáció: Kovács Gergely, tel.: (06 30) 383-8145.

A GERCSEI TEMPLOMBAN június 4-én 18 órakor ökumeni-
kus imaest kezdôdik.

A MÁRIAREMETEI BAZILIKÁBAN május 31-én a 9 órai
szentmisén a tanulóifjúság tanév végi hálaadása lesz. Június
6-án 11 órától reneszánsz juniális a templomkertben. Június
7-én 10.30 órakor a székesfehérvári egyházmegye tartja ha-
gyományos Szentháromság vasárnapi zarándoklatát, a
szentmisét és szentbeszédet Spányi Antal székesfehérvári me-
gyéspüspök mondja. Június 14-én úrnapja, a hagyományos vi-
rágszônyeges úrnapi körmenet a 10.30 órai szentmisét köve-
tôen kezdôdik. Június 1-jén a Karizmák ünnepe lesz a Mária-
remetei templomkertben.

A SZÉPHALMI JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIÁN június 5-én, 12-
én és 19-én egész napos szentségimádás lesz a templom-
ban. Június 6-án szombaton zarándoklat indul Magyarpo-
lányba. Június 14-én vasárnap tanévvégi hálaadó szentmise
lesz. Június 15-én 20 órától Vécsey Annamária bemutatja a
medjugorjei gyalogos zarándoklatáról készült DVD-t a
széphalmi Biblia-körben. Június 21-én, Jézus Szíve ünnepén
lesz a Széphalmi templom búcsúja.
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Nyári táborok és foglalkozások a Kultúrkúriában
KLASSZIKUS BALETT: Június 29–július 3-ig hétköznap 9–17 órá-
ig 6–12 éves korig. A gyerekek elsajátítják a klasszikus balett alapja-
it, valamint tartásjavító gimnasztikát, mûvészi tornát is végeznek.
Információ: Hajas Lili, tel.: (06 30) 399-7779, www.balerina.eol-
dal.hu.

KREATÍV NAPKÖZIS TÁBOR: Június 22–29-ig óvodás csoport,
június 29–július 3-ig iskolás csoport hétköznap 8–16 óráig. Óvodás
tábor: olyan komplex, kreativitást fejlesztô programot biztosítani,
amely „játszva” segít a különbözô készségek és képességek alapjai-
nak elsajátításában, valamint fejlesztésében. Iskolás tábor: A kézmû-
vesség alapvetô fogásainak elsajátítása, a civilizációs ártalmak kom-
penzálása, testtartásjavítás, a dzsúdó alapjainak elsajátítása, a fizi-
kai erônlét fejlesztése. A tábor díja: 18 000 Ft/5 nap. Információ:
Bácskay Zsolt, (06 20) 951-4414.

ZÖLDÁG TÁBOR: Július 6–10-ig na-
ponta 8–16-ig 7–10 éveseknek. A környe-
zet jelenségei és a körülöttünk lévô élôvi-
lág játékos megismerése. A délutáni foglal-
kozásokon a hallottakat énekek, mesék, já-
tékok és kézmûves foglalkozások segítségé-
vel dolgozzák fel. A tábor díja: 20 000 Ft/5
nap, információ: Laskovics Katalin, (06 30)
642-3208, zöldag@kulturkuria.hu vagy
Tóth Kinga, (06 30) 568-0772, kingat@kul-
turkuria.hu

ÖNISMERETI MÛVÉSZETI TÁBOR: Jú-
lius 6–10-ig naponta 9–16 óráig 14–18 éveseknek, késôbb egyezte-
tett idôpontban 10–14-éveseknek is. Kreatív, a mûvészetek több
ágát felölelô önkifejezésre épülô tábor. A tábor díja: 18 000 Ft, elô-
leget, ötezer forintot június 5-ig kell befizetni. Információ: Takács
Bernadett, (06 30) 357-0235, artissima@t-online.hu

ANGOL KOMMUNIKÁCIÓT FEJLESZTÔ INTENZÍV TANFO-
LYAM. Június 22–július 3-ig 9–11.30 óráig junior és felnôtt cso-
port. Sándor Anikó, 214-8666 vagy (06 30) 231-8631, lingvarium@
t-online.hu, www.lingvarium-oma.hu

ZENEBÖLCSIS NYÁRI FOGLALKOZÁSOK. Július 13–17-ig,
augusztus 10–14-ig szerda kivételével mindennap 10–11 óráig:

hangszerkészítés, ujjfestés, zene, torna-mozgás, lufik. Bérlet ára:
4000 Ft/4 alkalom. Napijegy: 1200 Ft. Dudinszky Nóra, (06 70) 452-
8895, info@sunizene.hu, www.sunizene.hu

NÉMET NYELV GYEREKEKNEK. Július 27–31-ig és augusztus
3–7-ig 9–12 óráig 6–12 éves gyerekeknek. Mondókák, énekek, játé-
kos mozgás németül. 12 000 Ft/5 nap. Ujj Regina, (06 30) 670-
3057, www.nyelvtrener.hu

INTENZÍV SALSA-TANFOLYAM. Június 18–20-ig kezdô és kö-
zéphaladó csoportoknak Tanfolyam díja: 4000 Ft/fô/kurzus, 3 nap.
Ha valaki mind a kettôn részt akar venni, 6000 Ft/fô/3 nap. Jelentke-
zés és elôleg befizetésének határideje: május 30. Információ és je-
lentkezés: Pethô Kincsô, (06 20) 973-1042, kincso.petho@vipma-
il.hu vagy Tóth Kinga, (06  30) 568-0772, kingat@kulturkuria.hu

LATIN DZSESSZ — intenzív nyári tánc-
tanfolyam gyerekeknek: július 18–20-ig
9–12 éves és 13–18 éves korúaknak. A
kurzus ára 4000 Ft/fô/3 nap. Az elôleg —
2000 Ft/fô — befizetésének és a jelentke-
zésnek a határideje: május 30. Informá-
ció: Pethô Kincsô, (06 20) 973-1042, kin-
cso.petho@vipmail.hu vagy Tóth Kinga,
(06 30) 568-0772, kingat@kulturku-
ria.hu

VARÁZSECSET nyári foglalkozások.
Július 13–17-ig: Kádár Béla színes figu-
rái. Július 27-31-ig El Kazovszkij. 10–12

óráig: óvodás és kisiskolás gyerekeknek. Foglalkozási árak: 1 hét (5
alkalom) 14 000 Ft, második gyerek esetén 13 000 Ft, egy alkalom
3000 Ft, második gyerek esetén: 2900 Ft. A foglalkozások kiállítás-
sal zárulnak. Információ: Kormos Mercédesz, (06 30) 309-5658, e-
mail: aranyhaldekor@freemail.hu

MUSICALFOGLALKOZÁSOK. Július 13–17-ig 6–18 éves korig,
lányoknak és fiúknak hétfôtôl péntekig 9–12 óráig. A tanfolyam ide-
je alatt a gyerekek színjátszást, éneket és dzsessztáncot tanulnak.
Foglalkozás ára: 10 fônél 5 napra 12 000 Ft. 15 fônél 5 napra 8000
Ft. Elôleg: 5000 Ft, amit június 30-ig lehet befizetni. Információ: Ha-
jas Lili, (06 30) 399-7779, www.balerina.eoldal.hu

Emléktábla a faültetôknek
Május 16-án a pesthidegkúti majálison emléktáblát avattak,
amelyen a Klebelsberg Emlékliget facsemetéit adományozók
neve áll. Csabai Péter, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormány-
zat elöljárója köszönetét fejezte ki azoknak a helyi polgárok-
nak a támogatásért, akiknek a segítségével elültetettek tizen-
nyolc fát és három cserjét. A munka folyamatosan halad to-
vább, a hidegkúti közterületeken további facsemetéket telepí-
tenek a közeljövôben.

Készülôdés a Klebelsberg Napokra

Május 19-i ülésén a részönkormányzat határozatot hozott a külön
költségvetési soron szereplô Klebelsberg Napok 1 millió forintos
támogatási összegének biztosításáról, miután Dolhai István, a Kle-
belsberg Kultúrkúria igazgatója és Erdôsi Károly, a Klebelsberg Em-
léktársaság ügyvezetô elnöke beszámolt az idei tervekrôl. Az egyko-
ri kultuszminiszter születésnapján, november 13-án megszokott
koszorúzási napot újabb idôponttal toldják meg. A széles körû ci-
vil és önkormányzati összefogással emelt új Klebelsberg-szobrot a
Kerület Napján avatják fel, a szobor leleplezésérôl és felavatásáról
— és magáról a grófról — ettôl kezdve minden évben koszorúzási
ünnepséggel emlékeznek majd meg.

A szoboravató ünnepségre 2009. június 21-én 17 órára min-
denkit szeretettel várnak a szervezôk.
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„Egy trilógiát is írhatnék”
Lázár Julianna fogalom Hidegkút lakói számára. Az idén 88
esztendôs idôs hölgy soha nem ment férjhez, öregjeirôl
gondoskodott, amíg éltek. Most unokaöccsével és annak
feleségével él ugyanabban a házban, a gyönyörû Lázár-
villában, ahol meglátta a napvilágot, és — mint tréfásan
megjegyezte — most már nem is kíván máshová költözni.

A ház valamikor egy ötholdas parkban állt, és bár a telek mára jó-
val szerényebb méretû, ma is legfôbb dísze az a mintegy ötszáz
éves hatalmas hársfa, amelynek árnyékában talán még Mátyás ki-
rályunk is megpihent. Egykor a terület egészen a Hárshegyig egy
egybefüggô hárserdô volt, ma egyetlen túlélô tanújaként a vén fa
védelmet élvez.

— Gyerekkoromban még nyolc hársfa állt a kertben, mára csak
ez maradt. Innen biztosítjuk a család és a barátok hársfavirág-ellá-
tását — mutatja büszkén Julika néni. — Amikor 1974-ben édes-
apám meghalt, az egyik öreg hárs kettévált, mert már benne növe-
kedett egy új, ªatal kis fa.

A ház, amelynek eredeti vályogfalai közel egy méter szélesek,
szintén nagy múltra tekint vissza. Egy 1723-ban kelt térképen már
szerepel, de hogy pontosan mikor épült, nem tudják még a benne
élôk sem. Bent is minden a régi idôkrôl mesél. Julika néni hellyel
és valódi málnaszörppel kínál, majd belefog a családtörténet me-
sélésébe.

— Apám révén ôsi székely nemesi családból származom, de
mint minden rendes magyar családban, nálunk is sokféle vér ke-
veredik. Nagyapám, Lázár Zoltán, aki ezt a területet megvásárolta,
mérnökember volt, családjának Csíksomlyó közelében volt birto-
ka. Nagyanyám felmenôi valamikor a XV. században menekülhet-
tek Örményországból Székelyföldre, ahol megalapították Erzsébet-
várost. Ezt nevében is ôrizte nagyanyám: Erzsébetvárosi Issekutz

Erzsébetnek hívták. A másik nagyapám, Rádóczy Boda Dezsô Vas
megyébôl származott. Az ô feleségének családja valamikor Milánó-
ból jött el, ezt a nagymamámat De Adda Kornéliának hívták.

Lázár nagyapám Selmecbányán végezte a Bányászati és Kohásza-
ti Fôiskolát. Munkássága során végigjárta a szamárlétrát: egyszerû
mérnökként kezdett dolgozni Rimamurányban, a Vas- és Bánya-
mûveknél, majd mint vezérigazgató ment nyugdíjba. Akkor gon-
dolt arra, hogy szeretne kiköltözni az Úri utcai lakásból valami
szép, csendes, helyre. Így talált rá a Nóra utca végén található nagy
telekre, amelyen egy csodaszép kúria állt. 1916-ban meg is vásá-
rolta. Ez a ház, amelyben most lakunk, nem tartozott a birtokhoz.
Itt vitt nagy házat és élt vidám életet akkoriban Steinbach Frida,
aki addigra elég nagy adósságot halmozott fel. Nagyapám vételi op-
ciót kötött vele, így végül ’18-ra a család tulajdonába került a közel
ötholdas terület és mostani házunk is.

Nagyapámnak köszönhetôen nálunk volt elôször bevezetve víz
és villany. Nagyon okos és ügyes ember volt, hamarosan a katoli-
kus egyházközség elnöke lett, és együtt tarokkozott a plébános úr-
ral, valamint Klebelsberg Kunóval. Szeretett fúrni, faragni, és egy
alkalommal a miniszter karikatúráját is kifaragta fából. Kuno bá-
csi el akarta kérni a mûvet, de nagyapám nem adta.

A nagypapának négy gyermeke született, közülük a legidôsebb
volt édesapám, Lázár István, aki apjának nyomdokain szintén gé-
pészmérnök lett. Hengerészettel akart foglalkozni, ezért nagy-
apám kiküldte Aachenbe tanulni azzal a feltétellel, hogy ott mun-
kásként elhelyezkedik, és esti egyetemen végzi a tanulmányait.
„Csak akkor leszel jó hengerész, ªam, ha az öreg német mûszakve-
zetôk megengedik, hogy ªzess nekik egy korsó sört” — mondta
nagyapám apámnak, akibôl tényleg jó szakember vált. Édesanyá-
mat pedig, aki tizenkilenc évesen lett apám felesége, addig nem
engedték férjhez menni, amíg meg nem tanulta a háztartás min-
den csínját-bínját, mert úgy tartották, hogy csak akkor tudja irá-
nyítani a személyzetet. A család eleinte Salgótarjánban élt, az otta-
ni Vasªnomító fômérnökeként dolgozott az apám. 1919-ben a tör-
ténelmi események miatt azonban el kellett jönniük, így kerültek
Hidegkútra, nagyapámékhoz.

A nagy gazdasági világválság idôszakában a mi családunk is ne-
héz idôket élt meg. Apám állás nélkül maradt, majd az Alföld villa-
mosítására próbált egy vállalkozást létrehozni, de az összes anya-
got, amit kiszállítottak, ellopták, a vállalkozás csôdbe ment. Nagy-
apám azonban minden gyerekének továbbra is segített. Itt a kert-
ben állt egy raktár, abból az egyik lányának szeszfôzdét alakított
ki. Megszervezte, hogy az emberek hordják ide a gyümölcsöt, ab-
ból fôzték a pálinkát. A háború alatt azonban le kellett szerelni,
mert hadi célokra szükség volt a nagy rézüstökre. A másik lányá-

Julika néni a legendás fa alatt A Klebelsberg-karikatúra



2009. május 29. ARCKÉP 7. OLDAL

nak kézi szövômûhelye lett. Apámat egy
450 férôhelyes mozi építéséhez segítette
hozzá, amely húsz évig üzemelt, majd
1947-ben állomosították. Apám mérnök-
ember létére mániákusan ügyelt arra, hogy
a kép és a hang mindig tökéletes legyen.

Én, a családból egyedül, már itt szület-
tem. A négy elemit a Templom utcai iskolá-
ban végeztem — azon a telken áll most a
Klebelsberg Kultúrkúria. Az iskolába kerü-
lô gyerekek alig tudtak magyarul, minden-
ki svábul beszélt. Emlékszem, amikor a bá-
tyám hazajött az iskolából, és elkezdte Pe-
tôª versét szavalni: „Hej, Thebrecen Thebre-
cen”, anyámnak a könnyei potyogtak a neve-
téstôl. A bátyám ugyanis így hallotta a ver-
set társaitól. Ô jól meg is tanult svábul.
Anyám az irodalmi németet beszélte, de
pár év alatt azért rá is ragadt a sváb nyelvjá-
rás, akkor dicsérték a helyiek, hogy milyen
szépen megtanult németül.

Apám közben a Hunnia Filmgyár üzem-
mérnöke, majd hangmérnöke lett. Közel
160 ªlmnek, köztük számos Karády-ªlmnek csinálta a hangját.
Hatvanéves koráig dolgozott a ªlmgyárban, és nagyon szerette a
munkáját. Keresetébôl heten éltünk, így édesanyám, aki jól értett
a kertészkedéshez, mindenféle kertészeti munkát elvégzett, és
minket, gyerekeket is megtanított a palántázástól a fametszésig
mindenre. Emellett ô vezette a mozit. Nagybátyám mesélte, hogy
egyszer hallotta, amint a buszon két ember dicsérte a mozinkat.
„Az Urániában sem vetítenek olyan jól, mint itt” — mondta az
egyik. „Az semmi, de a mozisné minden pénzt megér” — válaszolt
a másik. Tényleg csodálatos asszony volt az édesanyám, mindenki
szerette. Négy évet tanult operaénekesnek. Olyan koloratúrszop-
rán volt, amilyet színpadon is ritkán hallani. Amikor kint dolgoz-
tunk a kertben és elkezdtünk énekelni, velünk énekelt az egész
környék.

Én a Jurányi utcában, az Árpád-házi Boldog Margit Felsôkeres-
kedelmi Iskolában tanultam tovább, és éppen hetven évvel ez-
elôtt, 1939-ben érettségiztem. Itt rendezzük hamarosan az érett-
ségi találkozót! A 65. is nálunk volt, akkor az egykori harminchá-
rom érettségizôbôl tízen jöttek el.

Szóval, leérettségiztem, és a Lipcsében lévô kereskedelmi isko-
lába, a Hochhandelsschule-ba készültem. Kiutaztam rengeteg cso-
maggal, de közbeszólt a történelem, kitört a háború. Hívtak
vissza, de nem jártak a vonatok, így három hétre kint ragadtam.
Akkor tudtam meg, mi az a honvágy. Egy csodálatos családnál lak-
tam, az ottani két nôvérrel ötvennégy évig, halálukig voltam a leg-
nagyobb barátságban.

Hazajöttem, nem volt állásom, de jól tudtam gyorsírni, így
1940-ben a Földmûvelésügyi Minisztériumba kerültem. Ott dol-

goztam végig a háború alatt. Az ostromot
ebben a házban éltük végig. Sokan ideme-
nekültek a családból, volt, hogy huszonhár-
man is laktunk itt. Fôztünk, mostunk, varr-
tunk, állandóan égett a nagy sparhelt. Or-
vos nem volt Hidegkúton, édesanyám járt a
vöröskeresztes dobozával a betegekhez. Az-
után, a felszabadulás után visszakerültem a
Minisztériumhoz. Nagyon örültek nekem.
Én voltam a legªatalabb munkatárs, min-
denki engem kényeztetett. Annyira szeret-
tek, hogy bár nem voltam se párttag, se
szakszervezeti tag, megválasztottak szak-
szervezeti bizalminak. Mit tehettem? Be
kellett lépnem a szakszervezetbe. Hét évig
voltam független szakszervezetis, amit mu-
száj voltam elfogadni, mert én voltam az
egész család fenntartója. Volt egy nagyon
kedves, rendes fônököm, akit nagyon sze-
rettem. Amikor megnézte a hatoldalas ön-
életrajzomat, amibe én ôszintén beleírtam
mindent, felsóhajtott: „Csak azt a svéd ke-
resztlányt ne írtad volna be!” De kellettem

így is. Egészen addig, amíg ezt a fônökömet át nem helyezték a Ker-
tészeti Egyetemre. Akkor egykettôre állás nélkül maradtam — há-
tamba szúrták a kést. Egy famunkásból lett kommunista politikus,
kedves barátom segített, így kerültem az ERDÉRT vállalat pénz-
ügyi osztályára, igaz, kevesebb ªzetésért. Nekem az életem során
minden oldalról voltak barátaim, mert sose azt néztem, hogy hon-
nan származik, milyen a pozíciója, a vallása vagy a bôrszíne, csak
azt, hogy milyen ember.

Idôközben képesített könyvelô lettem, majd negyvenéves fejjel,
munka mellett, visszaültem az iskolapadba: a Közgazdasági Egye-
tem esti tagozatán mérlegképes könyvelô képesítést is szereztem.
Ahogy apám mondta akkor: „Az elmúlt négy évben egy becsületes
mosolyt sem láttam az arcodon!” Nehéz volt, fárasztó volt, de köz-
ben mindenféle elismerést is kaptam a munkámért, Kiváló Dolgo-
zó, a Szakma Kiválósága meg hasonló, de csak csoportvezetô let-
tem, mert — származásom miatt — csak csoportvezetô lehettem.
De nem panaszkodom! Engem azért szerettek a munkahelyemen,
mert mindig jókedvû voltam, minden buliban benne voltam! Azt
mondtam a többieknek, amit anyukám mondott mindig nekem:
„Minden munkában lehet örömöt találni, még ha más is az érdek-
lôdési köröd. Ha azt érzed, hogy ezt a feladatot senki nem tudja
jobban megoldani nálad, sikered és örömed lesz a munkában. Kü-
lönben rabszolga vagy!”

Julika néni soha nem volt „rabszolga”. Nem volt könnyû élete,
de mindig megtalálta benne a szépet, az értékeset, az örömet adót.
„Akik végigélték az elmúlt századot, mind tudnának egy regényt ír-
ni belôle. De én egy trilógiát is írhatnék!” — búcsúzik tôlünk ne-
vetve az örökifjú idôs hölgy. Péter Zsuzsa

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

ERDÉLYI MÛVÉSZEK A KULTÚRKÚRIÁBAN. A PRO-TOP-
ART Galéria Erdélyi mûvészek címmel rendez kiállítást a Kle-
belsberg Kultúrkúriában június 3-án 18.30 órától. Kiállító mû-
vészek: Bíró Gábor festômûvész (Székelyudvarhely), Kuti Dé-
nes festômûvész (Szováta), Páll Lajos festômûvész (Korond)
és Sánta Csaba szobrászmûvész (Szováta). A kiállítást Láng
Zsolt polgármester nyitja meg. Közremûködik: Mikó István Já-
szai Mari-díjas színmûvész. A megnyitóra mindenkit szeretet-
tel várnak. A kiállítás június 3. és 10. között 10–17 óráig te-
kinthetô meg. (1028 Templom u. 2–10.)
ITÁLIÁBA KÉSZÜLÔK, FIGYELEM! A Klebelsberg Kultúrkú-
ria lapunkban is meghirdetett Élô mûvészettörténet — öt nap
Itáliában elnevezésû társasutazására még korlátozott szám-
ban elfogadnak jelentkezéseket június 15-ig. Az utazás idô-
pontja: július 6–11. További információ: www.kulturkuria.hu
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A világ és a vége
Június 14-én 20.30 órai kezdettel Wass Albert A világ és a vége címû két felvonásos drámáját a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszín-
ház mutatja be a Klebelsberg Kultúrkúria szabadtéri színpadán.

A két világégés közötti sanyargatott és elnyomott Erdély. A feledhetetlen visszatérés a Szent Korona joghatósága alá. Egy ember,
aki megállja a helyét, körötte mint suhanó gyermekek a körhin-
tán, forognak a köpenyek. A háború és a pusztulás. A félelem
uralma. A zsarnokság. Magyar sorsok a lidérces, térdig vérben
gázoló, démoni huszadik századból.

A mûvet Wass Albert „Adjátok vissza a hegyeimet!” és a „Jön-
nek” címû kisregények alapján Andrási Attila rendezô és Péter
Ferenc színmûvész állította színpadra.

Mindazt, amit tudunk Trianonról, az erdélyi magyarság meg-
aláztatásáról és elnyomatásáról, a dráma két felvonásban sok-
koló erôvel mutatja be jelen idôben. A mûben összeütközik az
egyenes tartású ember és a kenôpénzre váró balkáni hivatal-
nok, a magyarságához tûzön-vízen át ragaszkodó hazafiság és
a nemzetiségét a széljárásnak megfelelôen váltogató megalku-
vás, a történelmi Erdély és az a világ, ami után már soha semmi
nem lesz olyan, mint korábban volt. A mû segítségével átélhetôvé válik nemzedékek fájdalma, szinte kézzelfogható az idegen ura-
lom alá vetettség keserve, s mert ezáltal saját sorsunkra ismerünk, meg is tisztulunk. A viharban elvész az ország, de a fôhôs árván,
kiverten is a világ sorsát intézô politikusokhoz készül, hogy a szemükbe nézzen, és felszólítsa ôket: adják vissza a hegyeit!

Péter-Körmöci Petronella, Csernik Árpád, Kálló Béla, Molnár Zoltán és Péter Ferenc megkérdôjelezhetetlen hitelességgel tolmácsol-
ja a színpadról Wass Albert üzenetét, talán azért, mert a megjelenített embertípusokban, élethelyzetekben saját sorsukat és szülô-
földjük, a ma Szerbiához tartozó Délvidék sorsát élik át.

Szépséges kedvencek
Június 20-án immár hetedik alkalommal rendezik meg a Klebelsberg Kultúrkúriában a
Pesthidegkúti Házikedvenc Kiállítást és Szépségversenyt. 11 órától kisállat-kiállítást
láthatnak az érdeklôdôk. 15 órakor kezdôdik az S.O.S. Mentôkutyás Egyesület bemuta-
tója, ezt követi a macskák szépségversenye. 16 órától a Magyar Flyball Sportegyesület
Flyballistic és Flameballistic versenycsapatai mutatkoznak be. 17 órakor a kutyák mérik
össze szépségüket. 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 órától. A közönségdíj szavazatait 11 órától lehet leadni.

A kutyák és a macskák gazdái hozzák magukkal az állat oltási bizonyítványát. A kutya-
tulajdonosok hozzanak szájkosarat és pórázt. A kisállatok, madarak gazdáinak a 8/A for-
manyomtatványon állatorvosi igazolást kell bemutatniuk.

A rendezvényen, amelyen még sok érdekes kísérôprogram is várja az állatbarátokat, a
részvétel ingyenes. Bôvebb információ: www.kulturkuria.hu
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Túra a Pilisben
Június 27-én közepes nehézségû pilisi túrára várják a kirándulást kedvelôket. Az egész
napos túra útvonala: Dobogókô-kilátó, Táltos pihenôhely, Attila-Buda kapu, Rám hegy,
Dobogó-szikla, Nagyboldogasszony-forrás, Nagyboldogasszony-kegyhely, majd vissza-
érés a kilátóhoz. Az útvonal hossza megközelítôleg 6–7 kilométer, Dobogókô magassá-
ga 700 m. Túracipô vagy sportcipô (esôkabát) szükséges.

A hely titkai a történelem elôtti idôszakba nyúlnak vissza, hiszen a Pilis alatt húzódó
barlangrendszer építésének korát és célját homály fedi. A kora középkorban még hasz-
nálták a remeték, majd a pálos szerzetesek, majd valószínûleg még szintén a középkor-
ban szándékosan beomlasztották, eltömték a járatokat.

A Pilis számos pontja még ma is titkokat rejt, bár egyre több lelet fedi fel magát az
utóbbi néhány évben. Gondoljunk csak Pilisszántóra, Boldog Özséb kolostorára és a ke-
resztes kôre, a pomázi Holdvilág árokra vagy a budakalászi Ezüst hegyre, ahol a feltétele-
zések szerint az ôs Buda várának nyomaira bukkantak. Bárhogyan is közelítjük meg a
helyt, a lényeg az, hogy jó itt lenni, feltöltekezni energiával, életerôre kapni, megújulni
testileg, lelkileg.

A túrán való részvétel ingyenes, részvételi szándékot kérjük, június 24-ig jelezni a zol-
dag@kulturkuria.hu e-mail címen vagy a (06-30) 642-3208-as telefonszámokon.


